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R. 1885. Cis.

OSVTA
1^---

Mary
Starodávná

od

AI. Jiráska.

Vnováno památce A. V. Šmilovs

4l^^ pravdu selanka a žádná snad selhanka o zlatém vku, ani

^^'0 zpvných, roztoužených pastýích, anobrž ani o spanilých
-"^ a snivých pastýkách, ale selanka z nkolika pkných let v našem

království, dávno juž minulých, jež nastala, když pešla veliko-

lepá, hrozná boue. Mocné její vlny, nadšením vzbuzené, krví
^-^ zbarvené a rmutem zášti a krutosti zkalené se pehnaly; ted

pod vyjasnným nebem klid poutichlých zápas, a v konejšící se širé

pláni, hle, zelený, utšený ostrov, doba správcovství pán Jiíkova,

slavné pamti. — Sic ani tu nebyla nouze o njakou vášnivou e,
aniž o posicie a kvestie, a traktát, replik i matrikát, plných zbožné

uenosti a bezbožné nesnášelivosti, bylo jako hub po dešti. Ale což

tch blýskavic, což toho jalového hímání!

Po zemi klid a upokojení. Strach ped urozenými i neurozenými

loupežníky nebyl už ani v houštinách lesních, nekuli na silnicích a

cestách. A kde zbrojná chasa prve pálením a holdem vyrovnávala spory

svých pán, tam nyní komorník ') picházel, beze zbran, toliko š hlkou,
na znamení svého úadu, nesa phon svého soudu, obnoveného v p-
sobnosti i cti a váze u všech, též u pán vysoce urozených, hrdých

a mocných.

„A všecko jest lacino bylo." Jsou to ona léta, na nž lid podnes

ješt pamatuje, ona léta „za krále Holce," vlastn „za pana správce,

kdy byla v echách za groš ovce."

') Komorník, p&hnní (na Morav), zemského soudu pose'l, jenž phony
(žaloby) oznamoval. Komorníci bývali rodu vladyckého.

OSVTA 18'»4 i.
i



2 A. Jirásek:

A jazyk náš, o jehož umdlení, ano shlazení nepátelé naši za
posledních válek tolik byli ukládali, jak se vzmohl a rozšíil! Všude
se ozýval, i v nejvyšších úadech, u dvora i v jednáních se sousedy
našeho státu eského. A jak pln a jadrn zvuel

!

Srdce okívá, mílo vzpomínati. —

I.

O snái královském, kterak dobe kladl.

Nevelký, do tverhranu stavný dvorec krytý šindelem a došky
byl ješt ve stínu ranního šera. Navlhlé listí dvou starých, košatých
lip opodál hlavních vrat zachvívalo se u svžím vtíku. Hojná rosa

leskla se na tráv i na bujném obilí na širých kolem lánech. Za
dvorcem však, Dobeninskou vyšinou, rozlévalo se juž zlatozáivé svtlo
vycházejícího slunce. V tu asnou chvíli vyšel ze dvora pan Ondej
Buchovec z Buchova a na Domkov, v lehké šub tmavé barvy, suknem
vyložené, maje na hlav valn prokvetlé apku, lemovanou lehounkou,
pknou kožešinou. Starý vladyka se vracel z ranní obhlídky. Konal ji

den co den, v tu asnou dobu i jindy, dobe vda, že astá dohlídka

pohání práci, a že na cizí nemožná se spolehnouti, ano cizí oko nikdy
nehledí široko.

Všecko jak náleží obhlédl, do ratejny se podíval, do chlév, ke
kravám i ke koním, kdež pohladil své milé híb roní, kobylku z vraná
plesnivou, již on a po nm všichni „rybka" íkali pro její kepkost
a plavný, krásný bh. Vladyka nepominul ani krmník, kdež chovali

dvanáctero „svinského pohlaví," a pokal pak ješt, až ovák vyhnal

prhonem ovce do lesa na stráni za dvorcem, aby se stádem nezstal
tu u stavení, kdež by mu ovce jen do škody bhaly.

asné tyto vycházky nic netížily starého vladyku. To juž tak

jeho zvykem bylo. Vždycky v as lehl, to jest, když se smrklo, za to

však v prvospí, ježto kury pjí, byl vzhru il a svží. A jaké ml
dosud dobré spaní, a mu do sedmdesátky mnoho nescházelo! Jak prvý

sen uinil, buto na pravé nebo na levé ruce, — na hbet nikdy ne-

líhal ve, že se z toho stává padoucí nemoc — tak se také probudil.

Jako každého rána pi obhlídce i cestou, tak i dnes pekusoval
zuby dosud zdravými a hryzl, až chroupala, angeliku nebo svatého

Ducha koení, o kterém byl jisto jist pesvden, že je pomocno proti

árm. Ale ani k vli tm árm je tak nehryži, jako pro to, pro
sám nejednou jiným ten koínek schvaloval, íkaje

:

„Jist že mistr Albik dobe radil : Hryz svatého Ducha koení
na titrobu ') a budeš míti žádost k jedení —

"

An vladyka se volným krokem a njak zamyšlen vracel ze dvorce

do nedaleké tvrze své Domkovské, nejen výšina Dobeninská s blav3'm
kostelíkem svým zahoela v jasu sluneném, než i širou krajinou ped
ním rozlil se záný proud. Vrcholy staletých dub rozlehlé doubravy

') Na laný život.
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na levo opodál stezníku, kterým se bral pan Ondej, zaskvly se v té

zátop svtla a hladina velikého rybníka na právo zahoela zlatem.

I sama stará tvrz Domkovská, stojící mezi rybníkem a zelenou dou-

bravou, vyjasnila se v tu chvíli všeblaživé. Vysoké, vžovité stavení

její v hoením ponebí devné, s výstupkem a podsebitím pode stechou,

jasn se odráželo v záivém, istém vzduchu.

Starý vladyka se dnes ani nerozhledl jako iníval. — Pišel mu
zase na mysl sen, který se mu zdál dnešní noci. Hned jak z domu
vycházel, nemohl se ho zbaviti. Ve dvoe na nj pozapomnl. Ale te
opt mu pipadal ten áp, kterého dnes ve snách uvidl a nad jehož

velikostí žasl. Jiný by sob pomyslil: „áp, áp —

"

Ano, ale kdo snm rozumí, jakož rozuml pan Ondej, ten ví,

že áp, událoli se ho ve snách vidti, an chodí po zemi, radost sice

a veselí znamenává, jakož pak ten, jenž letí ku stran polední, že

zboží zvstuje; ale Domkovský vladyka vidl ápa, an nejprve k vý-

chodu letl a pak se náhle na pl noc obrátil, a to pád s vysoká

a mrzuté noviny praktikuje. — Kdy by mu to nkdo ekl, teba by

sluchu nepál, ale svému snái vil ; — vždy to byl sná znamenitý,

královský, sepsaný pro nebožtíka krále Vácslava. Všakt si ho vladyka

sám, ješt když žákem *) byl, z vrného jednoho pepisu opsal. Od tch
dob už nco pátk minulo, a pan Ondej se nejednou juž sám pesvdil,
že ta jeho knížka list sežloutlých sotva kdy se omýlila.

„Pád s vysoká a mrzuté noviny." Na sebe nepomyslil — ani

na pannu Eufemii, bratrovnu. Jak by u nich pád s vysoká ? — Neml
sebe a rod svj sice za poslední, ale také nemyslil, že na nm stojí

eská koruna. — Ale Zbynk — ten hejtmani, a sta neli tisícové ho

poslouchají. Tady by ten pád s vysoká ... A mrzuté noviny — hm !
—

Vladyka mávnul z myšlenek rukou, bezdky pohledl v tu stranu ku
zelené doubrav, za níž vyuhovala stecha jakéhosi stavení. Bylo to

nejbližší sousedství, tvrz Šonovská, na níž sedl mladý Rozvoda Šo-

novský ze Šonova. Nejbližší sousedství, ale ne. nejmilejší. Však si starý

vladyka hned na toho holobrádka tam vzpomnl, když mu pipadly ty

mrzuté noviny snem vštné.
Te došel své tvrze. Nezamíil zrovna dovnit, nýbrž nejprve na

val vystoupil. Kdy by nikde, na této ochran proti nepiúteli a lupim
bylo juž znáti, jaký te pokojný as. Svahy její porostlé hustou

travou, strakatým kvítím se zdobily. Z nkdejší na náspu hradby zstalo

jenom tam v tu Šonovskou stranu nkolik zernalých, pochýlených kolu,

uhnilých, plných rvotoiny. A tady v tu stranu nad kvtnatými lukami

u rozlehlého rybníka hle pt špalk! Jsou pokryty placatými kameny,

jež mech a netesk zelenou rouškou potáhl. A kolem špalk jaký ruch,

jaký život! Velky rojem vylétaly, pilétaly, bzuely, do oulu jedna

pes druhou se tlaíce. Starý vladyka zastriv za široký pás ruce, za-

hledl se na ten rej a ruch, a líce jeho, ped chvilkou ješt poza-

chmuené, vyjasnilo se živým úastenstvím a spokojeností.

Lecím už byl na svt. Nejprve uené mistry poslouchal a traktáty

jejich pepisoval. Všakt leccos mu z té uenosti dosud uvázlo, teba

') Kandidát uem' theologickélio.
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íkal, že zapomíná jako plebán na vsi latinu. Znalost lékaskou, pro

kterou byl u soused na slovo brán, ml také z tch žákovských let.

Také si rád na n vzpomínal a nebylo to jeho chloubou nejmenší, že

slýchal také výklady M. Jana Husi, svaté pamti. Velice rád, kdykoliv

se jen trochu namanulo, vypravoval, teba i tm, kteí to juž znali,

o tom, jak slavný ten mistr proti odpustkm se zasadiv intimaci rozepsal

všudy v Praze podle obyeje mistrovského, po všech dveích kostelních

a klášterských i na hrad u sv. Vácslava, i na Vyšehrad.
„A pišlo vám doktor, mistr, licenciát, bakalá, nás student,

mnich, knží jako komár do kolleje na velikou sí, do lectorium

ordinarium disputationum." Pan Ondej tuze rád trochu té latiny své

kde mohl pimíchal. „To bylo za mistra Marka, rektora universitatis.

A jak jsem povídal, ta posicie, ta byla tak rozepsána : Utrum secundum
legem Jesu Christi licet et expedit, — abych vám to srozumiteln
a zkrátka ekl, jeli po zákonu božím a slušíli schvalovati, že papež
ímský hlásá kíž na krále Apulského. Jak živ na to nezapomenu, jak

svatý náš mistr výmluvn svou e vedl a jak zavel mnohými dvody,
že to není slušné. A pak když mistr Jeroným spustil ! Tak ohniv mluvil,

a jakou latinou! Ve všem se s mistrem Husí v rozumech srovnával,

a tak se rozehál, že ze své lavice prudko povstav, chtl ihned na
rathúz ped konšely, aby ped. nimi o to stál, že jsou to falešní od-

pustkové. A my juž za ním také vstávali a ven ku dveím — všecko

vzhru, sí jen hluela, a juž juž bychom se byli vyhrnuli, tu jal se

rektor prositi a zaklínal mistra Jeronýma, ale ten na jeho latinu esky
ho odbyl. Však ho ješt dnes vidím, jak hlad sob ernou bradu na
rektora mluvícího jiskrné oi upíral a jak pak hlavou pohodiv zvolal

:

,Slyšíšli miste Marku! však ty za mne svého hrdla nedáš!' A v tom
vám ihned zase v e latinskou udeí : ,Nonne sanctus Paulus dixit

:

Scio cui credidi, et certus sum, (juia potens est depositum meum scrvare

in illum diem' —

"

Tu se starému Buchovcovi vždycky oi jiskily a bezdky se

vzpímiv, pohladil své bílé kníry a rukou mávl, jako snad tenkráte

M. Jeroným. Pak když ty boue se pihnaly, nechav knih a péra mee
se chopil, jako sta jiných žákv a studentv, a první jeho vtší bitva

byla, když dobývali hradu Pibnic s bratrem svým Zbykem, Táborským
hejtmanem, a osvobodili tam knze Korandu a jiné knží Táborské.

O Zižkovi ml také pkného vypravování, protože kolik let s ním
bojoval a že nebožtík bratr vladykv, Zbynk, býval slavného váleníka
dobrým pítelem. A naposledy stal se starý vladyka -hospodáem, což

jeho vku i chuti nejlépe hovlo. S pokojem sedl na Domkovské tvrzi,

teba že nebyla jeho, nýbrž bratrovcova, syna Zbykova, také Zbyka,
jenž maje otcovu krev jen vojnu miloval, a nemaje doma nic na me,
do ciziny šel a tam hejtmanil. — Tady v osamlé tvrzi, u dvorce

prosted polí a luk, blízko vod a lesa bylo starému studentu v.áleníku

nejlépe a nejvolnji, zvlášt ta poslední pokojná léta — až ert tam
toho mladého souseda na Šonovskou tvrz usadil. Ale i na nj te
zapomnl, stoje u svých zalíbených vel, jež si dal ze dvora sem na
val donésti, aby je ml blíže. Stál nad nimi, pozoroval je, nedbaje, že

ve píkopu plném vody, osvžované potokem kolem tvrze tekoucím, pes
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tu chvíli nkterá z nasazených tam ryb sebou nad hladinu vymrštila,

až vlny zašplíchaly.

Ted se však ohledl. Otevelo se v hoejším ponebí sklenné okno

a jím vyhlédla panna Eufemie, bratrovna, volajíc strýce, že juž je

snídaní uchystáno. Panna Eufemie dle líce jejího soud nebyla nej-

mladší ; udání její let byla rozdílná. Ona sama o nich nemluvila, strýc

dobe nevdl a mladý soused Rozvoda Šonovský na Šonov, udav svým
obvyklým úštpkem: tyiceti let virgo, ut ipsa dicit, jist jí ublížil,

pidav jí aspo dv neli pt let. A pan Ondej jist ani dobe nepo-

vážil, co dlá, když své netei tu latinskou poznámku na esko tlumoil.

Od tch dob se nemohla ani v tu stranu k Šonovské tvrzi podívati,

a nezavdil se jí ten, kdo ped ní panice Šonovského pochválil, jaká

to dobrá kopa. Ted už stála u stolu ubrusem pokrytého, ekajíc na

strýce, jenž po schodech z vní pidlaných vstoupil do svtnice dev-
ného stropu, a usednuv do kesla, beze všeho se dal do kozího mléka,

obvyklé snídan své, jež jenom nkdy zamoval s kozí syrovátkou

pelykem okoennou.
Panna Eufemie v sukni zeleného lindiše, s životem tykytovým

zelené tykyty s rukávy též zelené tykyty, mlky pozírala na statného

Btarocha, mužné tváe, zardlé zdravím, osvžené ranní procházkou,

a zdobené mohutnými bílými kníry. Mílo bylo se na nj podívati, jak

s chutí popíjel a bílým chlebem zakusoval. Když už byl na mále, zaala
ne nemohouc se toho patrn doekati, jaký mla dnes divný, neoby-

ejný sen, že slyšela ve své komoe množství cvrkv, a že bylo jejich

vrzání tak protivno, že ped nimi utekla sem do svtnice, a pak že

bhala po veškeré tvrzi od podsebití až dol do sklep, všude jsouc

cvrky a jejich dsným, ohlušujícím vrzotem pronásledována.

Starý Buchovec elo schmuil, jak jen o snu zaala, a pstí pak
na stl uhodil, an o cvrcích zaslechl. Pak náhle vstav, odešel do

vedlejší své komory, kdež svtlo ranních paprsk poskoilo zlatými

prasátky po prostém táílování stn, vkem už setmlém, po zelených

koltrách mohutného lože oechového a bleskem se odráželo v lesklé

medenici a v cínové konvici, jako stíbro vycídné, stojící na malém
stolku v kout nevelké té jizbice. A zrovna tam nade stolek vladyka

sáhl po prkénku na zdi, na nmž stála malá puška z jalovcového deva
s angelikou a nkolik knih. Z tch tu nejtenší vzav, ku své bratrovn
se navrátil a v knize nco list zpevracev, ješt více elo schmuil,

až se blošedé, husté oboí v jedno stáhlo.

„Jak jsem pomyslil," pravil. „Nic jsem se nezmýlil. Tu to je

psáno : ,Cvrkové mnozí bylili by slyšáni v nkterém píbytku : mnoho
klevet a rozliných svárv mezi obyvateli bude v tom domu.' Tak to

slyšíš ! A já ápa vidl, an letl na plnoc, a to mrzuté noviny ohlašuje.

Cáp, cvrkové, klevety, mrzuté noviny, pkné nadlení ! To jist ten

Šonovský klevetá, ten kasalický zas nco zapedl." A starý jiske

oima, bílé kníry pohladil.

„Takže, milý pane strýce. Sám ty divné šprochy stropí a ješt
pak nás pro smích do knih zapíše."

„Do jakých knih?"

„Jak pan Tiburcí onehdy povídal, do tch knih, jak je nazval —

"
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„Ah — ty libri klevetarum, už še pamatuji. Nu, to jsme tam

jist! A jen píše, ale až já mu zanu ocelovým pírem po hbet psáti!

Však mne dost už pokouší. A rád by, myslím, ješt ped šraky soudní.

To je te pro každou babu. To je a bude z tch soud. Samé sváry!

Tolik let to bez nich chodilo!"

Jindy si pan Ondej obnovenou psobnost a moc soudu liboval,

ale ted pohnván jsa na to zapomnl. Pešel jizbou, pak se zastavil

a zase prudko zaal:

„Myslili, že všecku uenost si odnesl, a že mne svým vtipem a

rozumem porazí — nu, a se nezmýlí. Také jsem všechno ješt neza-

pomnl! A ti misti moji, eknu jen M. Hus, doktor Vlk a starý Kbel

snad také nemu nás nauili. A si dá pokoj ! Vím pánu bohu, že

já toho ehlupa se sebe ssadím a ped jeho peským jazykem sob pokoj

uiním."

Tajená žárlivost v tu chvíli se nahlas a prudko ozvala. Hned
tenkráte, jak mladý Rozvoda na své tvrzi se usadil, nerad starý Bu-

chovec slýchal, že panic pobyv také na vysokém uení, je zvlášt práv

znalý a vbec lovk velmi uený. Pak všelijaké ty žerty a úštpky,

zvlášt o pann Eufemii, které lidé na Domkovskou tvrz donesli, a ky-

selost a nechu byly tu, zvlášt když panic Šonovský vladykovi Dom-
kovskému, an se s ním v Krin setkal, z istá jasná ekl, že dle

všeho, jak teprve poznává, doubrava mezi jejich tvrzemi k Šonovu a ne

k Domkovu, a tudíž jemu Šonovskému patí. Už tenkráte bodl starce

do živého, a pan Ondej smíchem odpovdl ; což teprve potom, když

panic za nkolik dn znova mu vzkázal, aby si rok položil k soused-

skému narovnání stran té doubravy. Pan Ondej mu na to vzkázal, že

nemá, pro by se rovnal, a že ho panic neuzené, aniž sob všemi

právy na svt k nepravému majetku pomže.
Proto starý vladyka o mladém sousedovi nerad slýchal a v každé

mrzutosti si na nj vzpomnl, jako nyní po tch zlovstných snech.

Na chvilku nastalo ve svtnici ticho. Vladyka ješt jsa pohnván, stanul

u oteveného okna, jímž vanul proudem svží, vonný vzduch a zavzníval

švehol ptactva, zvlášt vlaštovic, míhajících se kolem okna záícím
vzduchem, snášejících na hnízda svá pod klidnou stechu staré tvrze

Domkovské. Až tu panna Eufemie, upírajíc zrak na strýce zaala:

„A jakže, pane strýce, ten Šonovský si tak pojednou vzpomnl
na doubravu, že je vlastn jeho —

"

„Protože je šelma šelmovitá. Spoléhá na to, že soudy tak dlouho

mlely a desky že byly zaveny, a na zmatky z tch vojen, co všechno

rozchvátily, pomátly a všecko na rub zobracely. To je ta jeho uenost!

V kalné vod loviti! Však jsem mu za to uinil pkné vzkázání."

„Snad si to rozmyslí."

„Ba myslím, že rozmyslil. Už tomu hezky dávno — chtl mne
jen uhnati — zkoušel to, a když vidí —

"

Starý Buchovec nedomluvil. Vešel pacholek do svtnice, oznamuje,

že venku pede tvrzí dva muži stanuli.

„Na koních?"

„Ne, opšalí."

„Pacholci služební?"
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„Myslím, že lidé dobí, pane Ondeji, jist rodu zemanského,

aspo jeden z nich, ale zbran nemají."

„Jakže! A snad hl —

"

„Ano, ten jeden z nich má jakousi bílou hlku."

„Aby t jestáb! Komorník!" zkikl staroch, že se až panna

Eufemia lekla. Lekla se toho i té noviny. „To t phon! On nás po-

honí!" opakoval pan Ondej prudkým hlasem, maje elo hnvem zardlé.

A dobe hádal. Venku, pede tvrzí stál opravdu komorník soudu

Pražského ^) s komorníkem cúdy -) Hradecké, pro njž se byl po zákonu

zastavil a jenž Pražského kollegu sem zavedl. Ted posel soudu zem-

ského uslyšev, že pan Buchovec tu ve tvrzi skuten má své bydlišt,

a že tu mešká, vešel ve své tmavé sukni, tak jak byl v zaprášených

stevících, maje tmavý biret na hlav, do tvrze a po schodech vzhru
do prvního ponebí. U dveí se zastaviv, vyal ze záadí proužek per-

gamenu, na nmž byl otisk peeti zemského soudu v erveném vosku,

a vztýiv svou komornickou hl vážn vešel do svtnice zemanské

ohlásit phon. —
Pan Ondej nadarmo nevidl ve snách ápa na plnoc letícího.

Ty noviny komorníkovy byly dosti mrzuty. Sná dobe dl. Panna
Eufemia hned na nj vzpomnla, a hned jí také ti cvrkové a jejich

ohavné vrzání pipadlo. Podle toho by tch klevet bylo !
—

II.

Zálety.

Toho dne odpoledne jel pan Tiburcius elechovský ze Sobíšku

a na Dvíkopách, jak se nkdy psal, na ryzí kobyle sám a sám, míe
do tvrze Domkovské. Pan Tiburcí byl rodu dobrého, moha urození své

více než tymi kouty vyvésti a více nežli dva ddy a dv báby dobré

urozené vladyky po otci i po matei ukázati.

Také si na tom nemálo zakládal, jakož i na tom, že je erbovním

strýcem s Dohalskými z Dohalic, s Kososkými, s Klenovskými z Kle-

nového i se Žárskými ze Ždára, kteíž všichni jako on šachovnici

v erbu mli. A také jist žádný z nich tak rád o pvodu toho znamení
nevypravoval jako pan Tiburcius, jenž kde mohl dokládal dávnos práv
starožitnou erbu tohoto, vypravuje, jak kdysi Slovák njaký, jménem
Holub, projíždje cizí krajiny a dobrého jména všude sob vyhledávaje,

pijel také do kraje Mouenínského, kdežto byla dcera královská, ve

he šachv velice vycviena. Ta se proto i ve své mysli podnesla,

a tomu, kterýž s ní se hráti opovážil a nad ní nezvítzil, šachovnici

o hlavu roztloukávala, a to již mnohým mužm rytíským uinila. Až
tu ten Slovák maje štstí, hru na pann šastn obdržel ; a tak ihned,

pochytiv šachovnici pann ji o hlavu rozrazil.

Pro píinu tu, když i potomn mnoho hrdinských in na dvoe
královském provozoval, dal mu za erb otec dotené královny šachovnici

^) Zemského. — ') Soudu.
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na vné asy. Ten erb po nin také bratr jeho zddil, a tak nejprve

Klenovští z Klenového znamení toho užívali, a po nich také ostatní

jmenovaní juž rodové starožitní, i elecbovští ze Sobíšku, kvetoucí

jediné už v panu Tiburciovi.

Ten o starožitnosti svého rodu tím radji a astji vypravoval,

ím více jeho statku ubývalo. Zvlášt však touto poslední dobou, kdy
prodal Dvíkopy, po nichž se také psával, a jen jediný dvorec a ten

ješt jenom najatý ml, tuze asto na šachovnici svého erbu i ddy
své se rozpomínal.

Ze svého jmní pozbyl, ml odtud, odkud také znesváen jeho

obliej : z ustaviných vných soud. Ty jiným hlavn mšce porouchaly,

pan Tiburcius si také od šrakv soudních odnesl kivou hubu. To bylo

pede dvma roky, když stál ped soudem s divokým Kojanem z Opro-

stovic, kteréhož pohnal. A tu když pan Tiburcí své pe hájil, Kojan
se tak rozlítil, že zapomenuv se, dal panu Tiburciovi ped plným soudem
takový políek nehorázný, až mu sanici z kloubu vyrazil. Vladyka ze

Sobíšku, tenkráte ješt také na Dvíkopách, muž v zákon dosplý,
sice notn zavrávoral, ale hned v ten okamžik ješt na ád práva zem-

ského sob vzpomenuv, rozpáhl se a panu Kojanovi z Oprostovic vyal
po zákonu políky dva, v každé líce jeden, a tetí, pstí v nos, až

okrvavl. A tu protivník podal jemu ruku a pravil

:

„Vru pane Tiburcí, tys z míry dobrý ') lovk."
A tak se pak po dobrém narovnali, jenže pan Tiburcí ml z toho

památku. Neselte hned k barvíi, ^) a když pak se k nmu odebral,

špatn mu sanici spravil. A tak mu zstala nakivená ústa. Bylo to

tím mrzutjší, ponvadž tou dobou zrovna jal se na to pomýšleti, jak

by sob dobrou ženitbou pomohl. Což na plat, že uml pkn i lahodn
se ženskými promluviti, když medová jeho slova vycházela pece jenom
z úst kivých

!

Leckdes už zaukal, leckdes úmysl svj opentlen projevil. Nikde

mu neekli: Pane Tiburcí, jsi vdovec — ale všude hned mu dali znáti,

že ten kivý kout jeho úst nevsty odpuzuje. Až konen zraky jeho

posléze na tvrzi Domkovské utkvly, na pann Eufemii. Byla sice

o nco starší nežli on ; než rozdíl ten kivá jeho ústa vyvážila a pak

nadje na vno panny Eufemie i na budoucí její ddictví. Mla n-
kolik hezkých kop zapsaných na bratrov tvrzi Domkovské, a strýc,

starý pan Ondej, komu by také dal, co zahospodail, nežli jí, své

bratrovn. Pan Tiburcí ml také smr ve svých potech, pomýšleje, že

každému za pasem vzí, zvlášt pak na vojn. A pan Zbynk z Bu-

chova, bratr panny Eufemie, byl už kolik let na vojn a dlouhý ted

as ani ptáci o nm nezazpívali. Kdy by mu byl tak njaký nmecký
me hlavu rozpoltil, kdož by jiný ddil neli strýc a panna Eufemie?

A pan Ondej je muž starý. Vru, že to nebylo nic odvážného, vidlli

se již pan Tiburcius, jak sedí a vládne na Domkov, na své, vlastní

zase tvrzi.

A proto také žádného divu nebylo, že si poslední as svtlé vlasy

své, na temeni ponkud proidlé, piln rovnal a šlechtil, jakož i plavé

') Urozený, šlechtic. — ^) Barbír, ranhoji.
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kníry, že si chodil ponkud onaeji nežli jindy, že kdykoliv jel na

Domkovskou tvrz, škorn odložil a stevíce obul s notnými špicemi,

a ne s tmi pravými apími zobany, ponvadž starý pan Ondej byl

jejich zapísáhlým nepítelem, zvlášt lesklyli se od mosaze. A rovnž
nebylo bez píiny, že pan Tiburcí, kdykoliv jel na Domkov, vždycky

ervené, úzké nohavice oblekl a volnou sukni odloživ, vzal na sebe

sukniku krátkou, piléhavou, nad jakými se Dobenínský plebán vždycky

horšil a nerad je i na panicích vidl. To všecko dlal pan Tiburcí

k vli pann Eufemii. A dnes, ble, má kabátec z brusu nový sukna

pkného, s rukávy naped rozestiženými ; krátký pláštík lemovaný visí

mu pes pravé rameno, a skoro až k nmu chýlí se houpavé péro

s chlupatého klobouku homolovitého.

A jak on sám se nyní chýlí, jak se uklání, an svižn se své

ryzky se vyhoupnuv, vstoupil do svtnice, kdež ho panna Eufemia,

ped branou jej zahlednuvši, patrn juž oekávala. Ptal se na pana

strýce Ondeje a rád slyšel, že ho není doma, že odešel do staré dou-

bravy. A tu si panna Eufemie pirozen na panice Šonovského post-

žovala, ohlašujíc, jaké hnvy a soudy strojí a chystá. Panu Tiburciovi

se oi zasvítily, jak o phonu zaslechl. Takové noviny byly pro nj.

Než tentokráte na sebe pamatoval a na dobrou píležitost.

„Ctná panno Eufemie, Šonovský panic se o mne také juž n-
kolikráte ježkem otel. Ale teba že byl na universí a teba se dosud

každému pro své ei jako úho vymkl, však já ho pece dostanu ped
soudní šraky pro nárok. ^) Než jeden jeho šproch o mn je pece
pravdivý.

"

Panna Eufemia se podívala tázav na Celechovského. Tomu se

oi pod žlutavými asami sladce usmály, a e jeho, kivými ústy trochu

šeplavá, také sládla.

„Povídal, ctná panno Eufemie, že Tiburcius elechovský má te
divnou pi, že pro ni juž rozumu pozbyl, a že —

"

„Jakou to pi?"
„Ach, panno Eufemie, pi s vlastním srdcem a rozumem."
Šlechtin se líce pozardlo.

„A to že je pravda, pane Tiburcí?"

„Má milá panno, všakt víš — a v té pi nemám žádného po-

runíka, '^) žádného pomocníka, spíše obtíže mnohé. Jist ten šašek

Šonovský dobe dl, že se nemohu doekati, jak ty, ctná panno, v té

pi nalezneš."

Nyní se všecka zardla a bezdky své bled modré oi sklopila.

„Já?! A pro, pane Tiburcí, máš tu pi se svým rozumem?"
„O zlou. Nebo rozumu nelze pemluviti jako práva. Poád mi

íká : Zbav se té mnohé touhy — na se soužíš ! Ty, vdovec, lovk
sice dobrý, erbu v pravd starožitného, ale takovou divnou pochromou
stížený —

"

Tu kivá jeho ústa na okamžik umlkla. Pihladil husté kníry,

pod nimiž zel pošinutý retní kout jako otvor jeskyky pod svislou

houštinou.

') Urážka na cti. - ^) Zástupce.
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Panna Eufemia pozvednuvši svých zrak, lib se na zemana usmála.

„Och, pane Tiburcí, ty nejspíše jako njaká panenka mladiká ve

zrcadle se ustavin pehlížíš a více tam snad vidíš, nežli kdo jiný."

„Ó mé sluneko!" zvolal nadšen pan Tiburcí. „Tot jsou zlatá

slova, a rád ten posmch snesu. Ano, a kdy bych se pehlížel, k vli
komu by to bylo? ili tušíš? Ó nedej mi se touhou soužiti!" A pi-
stoupiv blíže, pojal ji za ruku. „A tu má ctná panno Eufemie —

"

hlas jeho se stlumil a jako by ješt více osládl — „tu, prosím, pijmi
ode mne. Ó nediv se, pijmi ten malý dáreek — nech tob svdí,
jak jsem v Praze ve všech svých starostech soudních na tebe myslil —
a tebe všude s sebou ml!"

A tu již svléknuv s malíku nový, zlatý toený prsten s rubínem,

se šmelcem vkol, navlekl jej zdráhající se šlechtin na prst a v tom
jí také ruku políbil. Panna Eufemia jsouc zardlá jako planý mák vstala.

„Pane Tiburcí, co iníš! Kdy by nás tak nkdo —

"

„Kdo, nežli pan strýc — a ten by jist svolil, když by v tom
tvá vle byla. Ó chcešli, mé srdíko? Svatby by mohly býti ješt
letos — a kdy bys chtla, teba s královými zárove!"

„Co pravíš —

"

„Jedna je e, že se král bude na podzim ženiti, a že jak se

ted do Prahy vrátí, vyšle poselství do Francouz pro nevstu. Zrovna
by se nám dobe hodilo —"a lib, významn se usmál.

Panna Eufemia slab vykikla. ,

„Dost, dost, pane Tiburcí — strýce slyším — " volala kvapn,
dávajíc rukou znamení.

A v tom už starý vladyka vešel. Pan Tiburcius byl by rád s jeho

neteí rok svj dokonil ; než njakou jistotu pece ml : dobrou nadji.

Pan Ondej byl by snadno mohl seznati, že tu jednáno o vcech ne

obyejných. Než ješt ml plnou hlavu phonu pán sousedova, a proto

také jenom na pl ucha poslouchal novinky, jež pan Tiburcí s sebou

pinesl z Prahy, odkudž se byl vera vrátil. Pan Ondej jen elo
chmuil a nkdy sivou hlavou pokývl, jako by pisvdoval a vdl,
o em Celechovský vypravuje. Ale hned zase prsty na stole ztemna
zabubnoval, až se pak na okamžik protrhl, an za hovoru cosi o velách
zaslechl.

„Co — jak to bylo prosím, pane Tiburcí? O tch velách,

myslím."

„Ach, vru divná vc — všude si o tom v Praze povídali. Zrovna
dnes týden okolo hodiny osmnácté piletl krásný roj vel, a posadil

se na pranéi v prostedku pi prvním roštování."

„Mh — vru divné — a co s ním uinili?"

„Nazejtí po té dali ho k sv. Pavlu na Špitálsko."

„Vru divné — " a zase už pan Buchovec starý prsty zabubnoval,

nedbaje ei elechovského, aniž toho sob všímaje, že záletný vdovec

vypravuje peasto se po pann Eufemii ohledl, jež nyní kvapem do-

hánla, co prve pro milostný hovor zapomnla: hosta uctíti, vybírajíc

z vyezávané poliky, plné lesklého nádobí, hlavn cínového, konvici,

íše a pkné talíe cínové, vybíjené.
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„A jakž pane Tiburcí!" vskoil rázem vladyka hostu do ei.
„Ty z Prahy, a víšli odkud já?"

Náhlá ta otázka elechovského ovšem pekvapila.

„Já z doubravy, rozumíš, tam z té staré doubravy, jak ji oknem

vidti, a kterou držíme neprávem, kterou jsme ukradli —"a staroch

se ironicky hnévn zasmál.

„Ach, rozumím — o phonu ráíš mluviti."

„Už o nm víš. Nu a co íkáš?"

„A pravdu dím, pane Ondeji — na se tak durdíš? U mne
komorníka každý týden skoro vidti — já se ho —

"

„Ty, ty!" vykikl staroch — „ale tady proti všemu právu. Ten
zákeník Zbyka pohoní, když ví, že sotva pijde, ba že nepijde

k soudu, protože nemže, a že tak svou pi beze všeho zmatku ztratí."

„Ješt neztratil, pane Ondeji — ješt nevíme ani, jaký je phon."
„Komorník ti z istá jasná —

"

„Pijel?"

„Ne, pišel, jak náleží, a s holí a s peetí .zemskou na pergamene
vytištnou voskem erveným — a dopoledne, jak má býti."

„A nebylli Nmec, cizozemec?" vyzvídal pan Tiburcí, zkoumaje

pravost phonu. Ó juž se nemusil po pann Eufemii stranou ohlížeti,

nebot pinesši medoviny a mazance proti nim usedla, pilné naslouchajíc

a pozorujíc, jak pan Tiburcius znalecky rozmlouvá.

„Nebyl Nmec, ale pravý, pirozený ech, rodu zemanského."

„A oslovilli t, pane Ondeji, jak náleží plným jménem."
„Jak náleží."

„Také to — mh, obrana titulem není možná. A pro prosím,

jak chce —

"

„Pohoní Zbyka, že mu drží jeho ddictví, ježto se na nj po
otci dostalo, a jestliže Zbynk toho pí, že chce na nj svdky dovésti,"

„A škody *) opovdl?"
„Opovdl."
„Na phonu nic potvorného — " pravil vážn pan Tiburcius. Yida

však, že zrak panny ^ufemie na nm tkví, sebevdom a jist dodal

:

„A teba že byl phon podobný, ^) proto ješt není pe vaše ztracena."

„Kdo by pomyslil, že ten Šonovský takový šelma, že se tak nad
svou ctí zapomene a svému erbu pohorší. Ani bych sám sob nevil,
že tu ten komorník byl, ale když se tam na ty dvée podívám —

"

mluvil prudce pan Ondej, a ukázal na ty, jež vedly ven na schody.

Na tch dveích bylo vidti erstvý záez, ne sice dlouhý, ale hluboký.

Tíska byla z nho vybrána. Pan Tiburcius tomu ovšem rozuml, dobe
vda, že komorník ten záez uinil a tu tísku sob pro svdectví
s sebou vzal, že phon ádné ohlásil.

Starý Buchovec vstal. Pan Tiburcí se proti nmu postavil a s vy-

jasnnou, dovrnou tváí dl

:

„Pane Ondeji, to byl teprve první phon — než na tetí *)

') Škody: útraty, náhrada.
^) Správný, ádný.
'j O zboží ddiné, pole, lesy byl phon trojí, každý po 6 nedlích.
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dojde, leccos se zmní. A abys ty si hlavu netrudil, nech se mne starati.

Víš, že tem vcem trochu rozumím. V mi, že za tebe panu Zbykovi
tu pi jako svou opatím, abys neml starostí."

„Mrzutá vc —
" staroch dl, však už mírnji. „My za mladosti

se mei rovnali. Tch kliek soudních za našich let nebylo. A to ten

chladoležka dobe ví, a proto by nás rád dostal do tch tenat. To je

ten pravý z toho nového pokolení, z tch kasalických, ^) kteí se jen

o své vlasy, aby kadeavé byly, o strakaté nohavice a ty pekelné špice

na stevících starají, a jak by koho jen pomluvili a pozlobili svým
uectným jazykem a marným vtipem. V tom jsou statení. Zdaliž pak
i to zapíše do svých knih klevetarum, až dostane ode mne notnou po-

uenou? Ale pokej, pane Tiburcí, nahlédni také do písem o našem
zboží a tvrzi, jak mn je Zbynk tu nechal, když šel do pole."

Vladyka po té odešel do své komory sehnat nco tch papír
a pergamen, jichž nkolik let, od té doby co synovec odešel, neml
v rukou. Pan Tiburcí byl rád. Mrknuv po dveích, jimiž staroch zmizel,

obrátil se k pann Eufemii a pravil

:

„áblova to kniha, ty libri klevetarum — ta panu strýci vždycky

krev rozbouí. Ovšem má tam list jako já."

„A já prý také — " dodala šlechtina.

„Slyšel jsem — zrovna na té stran proti mn. A že prý se

mnou ustavin se líbáš — aspo na papíe. Nera se, panno, hnvati,

to Šonovský panic ekl, na ty strany ukazuje."

„Ó by se stydl!"

„Promi, ctná panno, to by nebylo nejhorší, co ekl. Já aspo —

"

a s úsmvem mžouraje oima blíže postoupil ku pann sedící na židli

polštáem pokryté. Zvedla k nmu rychle, jako pekvapena hlavu.

„Aj, pane Tiburcí, juž po druhé panice chválíš."

V tom pan Ondej vešel, nesa v hrsti zažloutlé pergameny s vi-

sutými peetmi. elechovský milostný žár ihned utlumiv, vážn ku
starému pisedl, aby písma prohledl, což jemu, sudii, bylo vždycky

vítáno.

Dnes nad obyej dlouho se zdržel na Domkovské tvrzi. Toho
byl panic Šonovský píinou. Soumrak se juž na krajinu uložil, když

elechovský se ml k odchodu. Starý vladyka ven vyšel kiknout na

pacholka, aby kon vyvedl, a v ten okamžik pan Tiburcí piboiv se

k pann Eufemii, ruku jí políbil a šeptem promluvil

:

„Ješt do tetice panice Šonovského chválím: že pi tu zaal."

„A pro?"
„Protože ji sice ztratí, ale že mn pomže, abych t, mé svíta-

níko, asto uvidl. A snad nedopustíš, abych s hoem odtud odcházel!"

dodal živji.

Tu juž patrn zapomnl na svá kivá ústa a panna Eufemia také,

bud samou láskou, již stydliv dosud tajila, nebo pro šero, jež milo-

srdn zastelo úinek odpovdi pán Kojanovy. Když v tom starý pan
Ondej vstoupil, zahledl sice, jak host jeho ode stolu, u nhož stála

panna Eufemia, njak náhle a hbit odstoupil — ale pro by to bylo,

') Fintílek.
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pomysliti sob nemohl i pro vážnos hostovu i poestnost usedlé a ctné

své bratrovny.

Pan Tiburcius vesele se vracel do svého nájemného dvora v ne-

dalekém sousedství. Nic nedbal, že soumrak houstl. Vezl si jistotu, že

panna Eufemia ho neodbyla, že by si ho vzala. A více ješt! Ta pe
je starému Buchovcovi nemilá, a on mže mu v ní, jak už slíbil, po-

sloužiti a tak si starochova vdku dobyti. Bezdky poplácal svou ryzí

kobylu na krku, a vesele se kolem rozhlédl. Stranou za hájem vycházel

msíc a zardlá jeho záe zašlehla vysoko nad košaté stromy po tmavém
nebi. V obilí ozýval se cvrkv pronikavý, jednotvárný hlas — jinak

hluboké ticho vládlo vlažným veerem. Až tu — slyš — tot zpv! —
A tam, hle, zpvák. Jede zrovna naproti na koni, sám bez prvodu,

než pro šero nemožná ho poznati. Pkný, zvuný jeho hlas mile se

tišinou rozléhá:

Detrimentum patior

nyní i v každém asu,
usque ad morteni quatior

a vše pro její krásu —

Pan Tiburcí zadržel kon, ekaje, až zpívající jezdec ho dojede.

Ten nedada se vyrušiti, dále zpíval

:

Electa cordis uiiica,

nedej mi zahynouti!

Tua ut šunt punica,

touhou chci rozplanouti —

V tom rázem umlknul a Celechovského poznav, vesele zvolal

:

„Ach vítej, pane Tiburcí! Ted jist svou písní vdku dojdu."

„A pro, pane Rozvodo?" tázal se elecbovský pekvapen, že se

krom nadání setkal s tím, o nmž skoro až do této chvíle na Dom-
kovské tvrzi jednali.

„Pro? Nevímli, že ráíš z Domkova, a nevírali, pro jsi tam
jel, že za ctnou pannou Eufemií? —

"

„Aj, kterak to víš?"

„Protože se ti nohavice rdí na msíku —

"

„Tob by se mohlo líce rdíti
—

"

„Jistže, ponvadž mne zahanbuješ. Já mladý, a nic si nevšímám
takového kvítku v sousedství. Jistže —

"

Bylo šero, do tváe nevidti, než pan Tiburcí dobe cítil, že se

ten skladatel knih klevetáských, ten holobrádek smje, a dobe také

tušil, pro a komu.

„Pane Rozvodo!" odvtil ostejším hlasem. „Ježek má bodliny

a svin- šttiny — to jejich pirození, ale proto nemají práva každého
bodnouti a pošpiniti."

„Pravda nkdy bodá, pane Tiburcí, ale nikdy nešpiní," odvtil
mladý vladyka a tu se juž nahlas zasmál. „To na tob znamenám.
Já s dobrou pijel, a ty se juž durdíš, a snad mne k nejblíže píštímu
terminu poženeš."

„Jako ty o doubravy pohoníš."
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„Ah, tebe také pálí, pane Tiburcí — nic na pat, až panna

Eufemia poddí, bude o doubravu chudší, a ty s ní, pme Tiburcí.

A juž dobrou noc, aby se ti zdálo o tvém milém srdetíku. Snad

mne za to pání nepoženeš!" zvolal vesele, a bodnuv svého blouše,

ujíždl dále.

Pan Tiburcí hledl za ním. Vidl ho v šeru a te také zaslechl

poznovu hlas mladého vladyky, an vesele, patrn jemu, elechovskému,
zazpíval

:

Panice v ervené nohavicil

Tvá jest inilos pod lavicí:

Než ty milost mou poznáš —

Více nebylo rozumti.

„ertv synku!" ozvalo se ze kivých úst pán Tiburciových.

„Do všeho se piplete!"

A te také bodl svou ryzku. Msíc už vyšel, a v bledém jeho

zásvitu unikal zamilovaný vdovec. Z daleka ješt se ozýval zpv, jenž

ho jako posmšn dohánl.

Panna Eufemia ulehnuvši ve své komoe na lože, odhrnula jeho

záslony, aby vidla na msíek, jenž se na ni oknem usmíval. Byla

zamyšlena. Vzpomnla, že se její sen o tch klevetách vyplnil. Nebylo
jich mnoho, jen jedna, o tom líbání. Ale div, nic se pro ni v duchu
nehoršila. Jak o tom pan Tiburcí ohov mluvil! • Jak ji ruku stiskl

a to jeho políbení! — Byl by to pece jiný život! — Te tu tak

osamlá — a pak — až pak, až by byla paní ze Sobíšku! A dál

a dále myslila, snila, až se s paprsky msínými k jejímu panenskému
loži pikradl lichotný sen — a ten tverák, jist vymazal jí adu let

a srovnal pán Tiburciova ústa. (Pokraování.)

Cyrilova závt.

Legenda

od

Františka Kyselého.

esáhly to spáry blesku „Ote ímský, církve hlavo,

v strmné dubu ratolesti, nepkn se v ím dje,

sivou hlavu papežovu církev matka nevdk klidí

ohromily divné zvsti. s Cyrila i Methodje.

Biskupové, knží, mniši U tvých nohou mli dáti

zavítali k jeho dvoru, o svém díle vrnou zprávu,

s žalobou a výitkami v Morav pro slovanštinou

dali se mu do hovoru

:

Pána chválí po neprávu.
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Pišli sem a — div to div
výbojnou i smlou eí
vyzískali na tvé lásce

nový ád a práva vtší.

Údivem ím valný žásal,

žes jim dal, co mermo chtli

k bohoslužb slovanštinu,

jazyk cizí, neumlý.

Pekroil tys ješt dále

dobroty své hráz a meze,

posvtil tys oba bratry

na slovanské veleknze.

I z tch žák necviených

nasvceno novoknží;
dals jim vše, a nyní hana

na církvi a tob leží.

Nový ád jim církev dala

pro víru i lásku pravou,

proto nesmí vyhynouti,

co jim dáno církve hlavou.

A že zpátky na Moravu
nechtí brati veleknzi,

klam a lež; však pravdali to,

jisté v tom prst Pán leží.

Co tu pravdy, jménem božím

vyzkoumám já bez prodlení,

aby stichla divá zloba

a vy byli zahanbeni!"

Ješt papež nedohímal,

pekvapení žalobníci

chvátají pry ode trnu,

nedvry úsmv v líci.

Nebo — tak se hlásá Kímem
Methodj i Cyril praví,

že se ve jho nových bemen
nevrátí zpt do Moravy.

Nyní víš, jak všecko marno,

co jim dáno lásky darem

;

ml tys v ímské bohoslužby

setrvati ádu starém.

Cyril, Method nevrátí se

;

tu pec nebe samo kyne,

že, co dáno po neprávu,

po právu a bídn zhyne.

Protož naprav velkou chybu,

vyple rázem ád ten nový

a tm dvma dtkou pohroz,

Cyrilu i Methodovi!"

Nedoslechl hnvný papež

;

vztyiv se jak jedle pímá,
hlubokým on, chvjným hlasem

žalobníkm v duši hímá:

„A už slova neuslyším

kivých žalob na Slovany;

dojista je mrzce špiní

jazyk hanou rozpoutaný!

Zkormoutil se nyní papež,

v dlan schýlil mrané elo,

srdce vroucí ke Slovanm
bolestí se rozechvlo.

Možnoli — on v mysli váží —
národ onen ídké ceny,

sotva tsnej k nebi pilnul,

nechati zas opuštný?

Možnoli, by Cyril, Method,

ty dv slunné, bystré hlavy,

k dílu pro zdar slávských kraj
nechtli zpt do Moravy?

Vždy to irá zhouba hrozí

Moravnce jarosvíží,

zhouba jí a církvi hana . . .

V tžké sny se papež híží.

Rázem bílé elo zvedne,

osluní se jeho skrán :

„Hoj, pry bázeii, žal a trudy

a radš^ k dílu jménem Pán

!

Více v nebe dvuji
nežli v klamné svta dje;
s družinou mi zavolejte

Cyrila a Methodje!"
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A jen velel, již tu zíti

bohulibé Moravanj',

v pedu biskup Method kráí,

rýhu v ele, ustaraný.

Pišli, všichni mraky v líci,

na dno duše zarmouceni;

papež sám je všecky ítá —
Cyrila v tom potu není.

K trnu zatím chvátá Method,

ukloní se na koleno

:

„Tatíku náš, církve hlavo,

pání tvé bud vysloveno!"

„Nediv se," dí papež mkce,
„že vás volám náhlou dobou

opt, bratí, stížení jste

tžké kivdy obžalobou.

Nechcete prý putovati

do moravských kraj zpátky?

Já však tuším, že chce tomu

slepá záš neb rozum krátký.

Vyjev pravdu, synu milý,

a ty erné lháe zmámí

;

upímn mi také povz,
pro tu Cyril není s vámi!"

Biskup Method pekvapením
stanul všecek rozpáily,

na to jemným, tklivým slovem

jeho rtové zazvonili:

„Tatíku náš, církve hlavo,

vru, míra svrchovaná,

jíž se v naše tžké hlavy

nepíznivou valí hana.

Tož ti povím, odkud v nov
bohopusté zprávy vzaty,

i jak pravdu na lež zmnil
škdc jazyk jedovatý !

Zmnilo se mnoho s námi

za kratikou v ím dobu,

le ty zmny pipoutány

Cyrilovu na chorobu.

Sotva nás dva na biskupy

ruka tvoje posvtila,

omrazila zhoubná nemoc
Cyrilova adra ilá.

Tžko slovem vylíiti,

jak m zkrušil úds náhlý,

choroby když smrtné spáry

na zdraví mu chvatem sáhly.

Nebo tak on ke mn šeptal,

co já slzou kropil oi

:

,Brate milý, již tvj Cyril

z Éíma nikam nevykroí!'

Jako stín pak dovlekl se

v kláštera skryt bohulibý

ka: ,Zde vykám smrti chladné

žele svého žití chyby!'

Nelze v úmor zemdlenému
vykroiti z tiché celly,

proto ho dnes oi tvoje

v našem kruhu neuzely!"

Zasmušil se ímský papež

slyše tu zvs neekanou,
z oí mu dv velké perly

na vrásitá líce kanou.

A zas dál, však tžším hlasem,

mluví Method ku papeži

:

„Nyní víš, jak trpká boles

na mé hrudi skalou leží.'

Od kolébky v tyto chvíle

bylté Cyril tchou mojí

;

s ním jen ku pedu já mohl

v apoštolv trudném boji.

A ted, ledva založíme

Moravy zdar pernou pílí,

pružina má, síla, tcha,

Cyril mj se k rovu chýlí.

Tato žalos bezejmenná

šediny tká v moji hlavu,

a já tuším, že mi nelze

vrátiti se na Moravu.
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Vždy bych slabý marn bloudil

po Slovanstva dálné roli

;

nepjdu tam bez Cyrila,

nemohu — ó, což to bolí!

Tož jsem vyznal i svým žákm,
ale tajím ped Cyrilem,

že se nikdy neocitnu

v jejich kraji bohumilém.

Tož i tvj sluch pravdu slyšel,

ale kéž i touhu slyší

:

že se míním navrátiti

do vlasti a do zátiší.

Tyli sám se boj hrozíš,

kterak mladí žáci tvoji?

Ti v tom moi bd a záští

pevnou nohou neostojí!

Než já mocí nenutím té

k útrapnému v dáli dílu,

doufaje, že nebe novou

ve tvém adru vzbudí sílu.

Doufám, že též Cyril biskup

osvžený s lože vstane

;

pak zas klidn zavítáte

k Moravnce milované.

Toužím strmém na Olympu
v monastýr se tiše skrýti,

a mi tamo v žití temném
svatá káze k nebi svítí!"

Domluvil a elo schýlil

Method hoem rozechvlý,

ale z davu žák, posl
pitlumené náky znly.

Také papež nm a teskliv

drahn zraky k zemi noil,

Methoda pak za dla pojav

hlasem chvjným odhovoil:

„Vdl jsem, že jazyk ostrý

tvrdil o vás lež a klamy

;

jste vy církve na korun
nejjasnjší drahokamy.

Proto tím víc moje duše

utrpení hokých želí,

jež vás oba v díle spasném
od Slovanstva rvou a dlí.

Cyrila, jejž v lože smrtné

poutá nemoc jedovatá,

nenahradí Moravnce
doly stíbra ani zlata.

Le i tvá — a nedivno mi
tíhamili duše klesla,

nebohá ta Moravnka
kde se chopí spásy vesla?

OSVÍTÁ 1886. 1.

Ted jen Pána všichni proste,

a tu bídu v blaho zmní;
Cyril pak nech pijme v duchu

moje vroucí políbení!"

Potšeni, rozníceni

Moravané pry se berou,

ale papež znova klesá

y trudných obav hlube šerou.

Dnem se postí, v noci nespí,

jenom stále na kolenou

v trpkých slzách Pána vzývá

za Moravu ohroženou

:

„Pane nebes, tváli vle,

Cyrilovi navra zdraví,

by s ním Method potšený,

smle chvátal do Moravy.

Dj se co dj
;
jenom. Pane,

milené mi na Slovany

a jich zdatné vérovsty

nedopouštj bd a hany!"

adu dní se papež modlí

ustranný svta ruchu,

darmo ždaje, kdy zvs lepší

zalahodí jeho sluchu.

Nenadále zprávu novou

krátkými mu nesou slovy

:

„Ote ímský, církve hlavo,

pospš k synu Cyrilovi!

2
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Zatoužil on oko teskné

v obliej tvj pohroužiti,

než dech smrti mžikem shasí

strastiplné jeho žití!"

Ulekl se dobrý papež,

bez prodlení v spch se dává:

„Ubohá ty Moravnko,
s Cyrilem tvá hyne sláva!

Nyní Method bez Cyrila

nevrátí se ve tvé kraje,

ubohá!" A papež chvátá

pro Moravu naíkaje.

Z paláce a s trnu svého

ocitl se v prosté celle

;

ó, tu tichý stesk a náek,
Method roní slzy velé.

Odn v tmavou ízu mniší,

smrti nádech v spadlé tvái,

Cyril biskup v loži strádá;

jenom oko hvzdou záí.

Usmál on se na papeže

vlídn kyna zvadlou skrání

:

„Tatíku mj, k dálné pouti

otcovské dej požehnání!"

Papež v tísni nevýslovné

k nemocnému hlavu sklonil,

k žehnání vztah bílé ruce,

modlil se a sky ronil.

Když pak hoem pekonaný
padl v keslo k jeho loži,

tkliv Cyril zahovoil,

každé slovo trnem hloží

:

K žákm te i poslm milým,

co kol lože smutni stáli,

s nhou Cyril upel pohled,

touhou nebes rozeplálý:

„Dti mé, jen za to prosím

:

svorní bute, milujte se

;

jedna láska v jednom Pánu

nebe celé v údl nese!"

„Tatíku náš, zsta s námi!"

milák dav zalká kolem.

Methodu však kyne Cyril

nezmožený smrti bolem

:

„Methodji, brate drahý,

drahý ted i po skonání,

pojd a vyslyš naposledy

srdce mého sladké pání!

Nejdražším tys duši mojí —
tož, dech smrti než m zvrátí,

skvost a perlu nejcennjší

tob toužím v odkaz dáti.

Kadu let my, ruku v ruce,

putovali jednou drahou,

žádných bd se neštítili

pro Slovanstva spásu blahou.

Já však, dlník nepatrný,

vykonal jsem málo díla;

brzo m Pán v míru spánek

s role svojí odesílá.

Tžko jdu, neb to m hnte,

poslední mj odchod tíží,

Kristovo by na Morav
nezaniklo sím svíží.

„Tatíku mj, církve hlavo,

dokud ve mn srdce buší,

za tvou píze ke Slovanm
dkuji ti celou duší.

Nevím, jaké asy píšt
na ten dobrý lid se sítí,

le dvr Petrv bud jim hvzdou,
jež i v temné boui svítí!"

Tož tu perlu Moravnku,
o niž se tak srdce bojí,

závtí svou odevzdávám

rukám tvým i duši tvojí.

Neb ty kdy bys nazpt nechtl

k slovanskému tomu lidu,

v, mj drahý, ani v hrob
nedošel bych nebes klidu.
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Rci, že pjdeš, kde my dosud

rozsévali zlato spolu,

a má duše uvolnna
odejde z tch bd a bolft!"

Takto Cyril došepotal;

tu jak mrazem zledovlý

Method ani brvou nehnul,

rtové lekem onmli.

V nitru zápas netušený

rozbouil se vroucí vavou

:

„Ano! ne! i ano?" hmlo,
víilo to plnou hlavou.

Chvíli váhal nepohnutý —
utichlo i srdce v tluku;

potom chvatem hlavu zpímil,

k Cyrilu zvd chvjnou ruku.

Objav drahé jeho skrán,

ve snžné ho líbal elo

:

„Cyrile mj, kterak srdce

slovm tvým by odepelo?

Pjdu tam, a vím, že duch mj
k úmoru se nalopotí

;

avšak bud již Moravnka
do hrobu mou sladkou chotí!"

Oddechl si nyní papež,

odsul se mu balvan s hrudi,

poznával, že nebe z útrap

Methodje k dílu budí.

Z hluboká v tom Cyril vzdychl

víc a více bledne v líci,

bludikou mu oko hasne,

tuhnou rtové sinající.

Vzdychl ješt, a pak níže

zapadla skrá usinalá —
vonným kídlem cherubovým

duše k hvzdám ulétala.

Mrtev Cyril; v tichý smutek

vný íiíra se odl celý,

ve slzách na zpomínáno,

s nákem o nm chvály znly.

Darmo Method aspo prosí,

by sml nyní do Solun,

bratra tlo drahé pohrbit

v rodné pdy sladkém ln.

Povstal papež, církve hlava,

biskupové, mniši, knží

:

„Cyril biskup, oslavenec,

u vném a. ím leží.

V ím vném pro Slovanstvo

dobojoval v božím boji,

tož a jeho slavná pam
Slovany též s ímem pojí.

Darem tlo Klementovo

dal nám v dkaz oddannosti,

tož my vedle Klementových

pohrobíme jeho kosti!"

Usneseno, vykonáno

:

Cyril, svtec peveliký,

v neslýchané sláv pohben
do Klementské basiliky.

Ale sotva ve hrob složen,

Method nohy nezastaví

:

„Tatíku náš, církve hlavo,

musím nazpt do Moravy.

Cyrilem mi odkázána

tato perla drahá, svatá,

musím tam; tož dej mi, prosím,

vzkaz a listy na knížata!"

Píše papež bílá psaní

Rostislavu, Svatopluku,

Kocelovi na Dunaji,

Methodu je klade v ruku.

Na bílém v nich ern psáno,

Slovanm jak papež peje,

a že lip než otce mají

uctívati Methodje.

Methodje vroucn papež

do vrásitých slíbal skrání,

žákm též i milým poslm
na cestu dal požehnání.

2*
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Smlým krokem Method nyní Šel jak otec k Moravnce
k moravské se blížil zemi, s pelíbeznou ráje zvstí,

Cyrilv duch unášel jej aby znova zlatým darem

tajemnými perutmi. podával jí zdar a štstí.

František Doucha.

ríSe

Jakub Malý.

imk^^éhem roku 1884 utrpl neetný národ náš ztráty nad jiná

3p léta bolestnjší úmrtím celé ady svých nejvýbornjších syn.

/J Smetana, Beneš Tebízský, Tyrš, Kodym. Amerling, Doucha —
'i\ každý z tchto muž v novovké kulturní innosti národa eského
VD provádl spsobem vynikajícím zvláštní dležitý úkol, a to s celou

horoucností vlasteneckého citu, se vší horlivostí duše sloužící vzneše-

nému úelu. Pravímeli, že ztráta tchto spolubojovník za vc nám
svatou jest nenahraditelná, nevyslovujeme žádnou planou frási, nýbrž

plnou doslovnou pravdu, i vzhledem k tm dvma (Kodymovi a Amer-

lingovi), jichž hlavní a nejvydatnjší psobení padá do vzdálenjší

minulosti, nebo bez jejich tak plodné innosti scházely by v etzu
našich kulturních a národních snah podstatné lánky.

Dne 4. listopadu odešel na vnost František Doucha, a nad jeho

rakví bolestn zatruchlil všechen eský lid. Jako Doucha sám osobn
nelnul k žádné stran politické neb literární více než k jiné, se všemi

stejn ochotn a pátelsky se stýkaje ve spolené vlastenecké snaze,

tak i on byl stejn oblíben a vážen u všech stran bez výminky. Bylt

on jedním z onch velice ídkých muž, jichž pirozená ušlechtilost

povahy nedává nikde vzniknouti proti nim nijaké nechuti, nekuli od-

poru, — kteí nemají nižádných nepátel.

Chcemeli dkladnji poznati muže toho, který v národe našem

byl a zajisté na dlouho zstane jediným svého druhu, musíme stopovati

život a psobení jeho v trojím smru : v ist lidském, vlasteneckém

a literárním.

Život skromného našeho Douchy není adou peste se stídajících

promn s jednotlivými skvlými záblesky ; on spíše podobá se tichému

potku, jehož klidný proud, nikdy bujn z beh svých nevystupující,

plodným zavlažováním zúroduje nivy a pole, jimiž se ubírá bez hluku

a šumu. Bedlivým jeho stopováním odhalí se ped námi podivuhodná ta

mravení pilnost uence a spisovatele, která literaturu naši tém ve

všech oborech jejích tolika výtenými a utšenými plody obohatila.

Vedle ní kráela neúmorná horlivost v podporování všech platných snah

národních; ve všem pak ostatním konání jeho jevila se opravdu ideální

šlechetnost duše skrz naskrz nejistjší humanitou prodchnuté.

Jako vtšina slovutných buditel naší novovké literatury pocházel

i Doucha z chudé vrstvy lidu. Narodil se 31. srpna 1810 v Praze na
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Malé Stran v Karmelitánské ulici v . 874, nov. 23, jako syn ševcov-

ského mistra. Jakkoliv rodie jeho byli nemajetni, peovali nicmén
dle sil svých o ádné vychování svých dtí. První škola, již Doucha

navštvoval, byla farní škola u sv, Tomáše (nebo se byli rodie jeho

mezi tím pesthovali do této osady), která toho asu byla úpln
nmecká. Z té dostal se na Malostranské gymnasium, jež odbyv na-

stoupil studia filosofická. Jako student, jsa vtším dílem sám na sebe

odkázán, zakoušel mnoho chvil trapných v zápase s hmotným nedo-

statkem, což však nedovedlo utlumiti jeho záhy probuzenou lásku

k vdám, která jej pak po celý život jeho provázela. Spolužákm svým

byl Doucha vždy milým druhem; již za studentských let objevovala se

pi nm tak mnohá lahodná stránka jeho povahy, jmenovit náboženská

snášelivost, pro kterou zvlášt židovští jeho kollegové mli ho v úct
a lásce.

Zdá se, že již v této dob položil Doucha základ k svému

smýšlení vlasteneckému, ve kterém teprve dokonale se utvrdil v studiích

theologických, jež nastoupil ve svém 19. roce. Arcibiskupský seminá
Pražský bj-l v onch dobách jedním z pedních ohnisek probouzejícího

se uvdomní národního, z nhož každým rokem vystupovala ada
mladého, vlastenectvím nadšeného knžstva, které pak šíilo po krajích

vdomí národní a samo úinliv zasahovalo v rozvoj domácího písem-

nictví. Také Doucha pipojil se k tomu ruchu, a velmi záhy již se-

tkáváme se s jeho literárními prvotinami v neetných tehdáž vycháze-

jících asopisech a sbornících eských.

Skoniv r. 1833 studia theologická, a nemaje ješt potebného
kanonického vku 24 let, aby mohl býti vysvcen na knžství, dlel

Doucha po njakou dobu v Brandýse nad Labem u tamního dkana,
jemu pátelsky naklonného. Pojav pak úmysl ucházeti se o gymnasialní

profesuru, auskultoval za tím úelem r. 1834 na Pražském akade-

mickém gymnasiu. Ale ješt téhož roku došel knžského posvcení od

arcibiskupa Skarbka Ankvyicze, naež poslán jest za kaplana do Petrovic

blíž Vysokého Chlumce, v tehdejším kraji Berounském, na patronáte

hrabte z Oppersdorfa. *) Faráem v Petrovicích byl toho asu P. Butál,

muž osvícený a šlechetný, ale v ohledu národním vlažný, pravý vy-

chovanec doby Josefínské. Ten sob nového kaplana pro jeho spanilo-

myslnos záhy velice oblíbil a s láskou práv otcovskou k nmu se

naklonil. '^)

Krajina, ve které leží Petrovice, náleží k ástem ech v jazykovém
ohledu nad jiné zachovalejším, jsouc vzdálena vtších mst; mluva
lidu tamjšího jest mén pokažena než jinde, i slyšeti tam posud

pravou starou eštinu, jmenovit mnoho vzácných, jinde neznámých
idiotism. Tyto mluvnické zvláštnosti jal se Doucha piln sbírati a za-

sílati do Prahy Jungmannovi, jakožto vítané píspvky do jeho Slovníka.

Bez pochyby že zde položil i první základ (a neli již díve v Bran-

') Pedchdcem Doucbovým byl tam r. 1833 P. Hnvkovský, syn našeho
Šebestiána Hnévkovského.

') Mezi papíry po Doucliuvi pozstalými nachází se lístek s nkolika žerto-

vnými veršíky, autigraf faráe Butála, kteréž vztahují se na porušené,
ale zotavující se zdraví Douchovo.
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dýse) ke své sbírce národaícli písní. Zatím však Doucba, jsa tla

slabého, pílišnou horlivostí v kazatelském úad porušil si mluvní

ústroje tou mrou, že r. 1838 jako chorý vrátiti se musil do Prahy,

a od té doby jako deficient požíval skrovniké pense.

Nejprve pobyl delší as u rytíe Neupaura v Golcov Jeníkov,

naež dostal se za domácího kaplana k rodin Karla hrabte Pachty,

pebývaje u ní stídav v Praze a na Mnišku. Maje nyní dostatek

prázdn mohl Doucha oddati se oblíbenému zamstnání spisovatelskému,

kteréž také zvolil za své povolání, pipraviv se k nmu dkladnými
studiemi, jmenovit v oboru jazykovdy. Mimo to rád i peochotn
propjoval se Doucha, kdekoliv jeho piinním mohlo býti poslouženo

vci národní; jmenovit získal sob platné zásluhy o školní knihovnu

v Mnišku, kteréž získal znanou podporu vrchnosti, o založení besedy

jako stedišt spoleenského na Zbraslavi, pak o známé sbírky na pr-
myslovou školu. Další píklady jeho vlastenecké horlivosti nuceni jsme

tuto pominouti, nebo podrobnému jich vyítání nebylo by konce. Vbec
úastnil se Doucha ruchu národního ve všech jeho smrech co nej-

vydatnji.

Co se literární innosti jeho týe, byl Doucha pilným spolu-

pracovníkem všech tehdejších asopis eských, zejména Musejníka,

asopisu pro katolické duchovenstvo, Kvt, eské Vely, Dennice

a Vlastimila, do nichž ukládal hlavn práce své básnické, pvodní

i peložené. Obzvlášt snášel jako pilná vela z kvt všechnch

literatur bohaté plody do našeho domácího oulu. Puzen jsa totiž od

mládí touhou po všestranném vzdlání literárním seznámil se bjd s ve-

škerými vynikajícími zjevy literatur evropských i mimoevropských, i stal

se pak vzácným pevoditelem etných tchto zjev v literaturu naši.

V této jeho innosti nevyrovnává se Douchovi žádný jiný spisovatel

eský. Podalt nám peklady básnické ze trnácti jazykv evropských

(tém všech slovanských, románských a germánských). První jeho

vtší peklad klasické literatury moderní byly Thomsonovy Poasy,

vyšlé r. 1842 jako 2. íslo Bibliothéky klasik, podniku to spolku tak

zvaných stálc, Amerlingem v život povolaného, kterému však nebylo

popáno dlouhého psobení, an daleko pedbíhal svou dobu.

Od té doby vnoval Doucha pekládání arcidl cizojazyných

veškeru svou píli, a co v oboru tom vykonal, postailo by samo, ne-

hled k ostatnímu jeho rozsáhlému psobení literárnímu, aby mu po-

jistilo památku vdnou a trvalou. Výtenými svými peklady mimo to,

že jimi obohatil domácí literaturu, pispl Doucha velice k vytíbení

a zušlechtní jazyka eského, podav skvlý dkaz jeho bohatosti a

ohebnosti.

Druhé vtší dílo Douchovo, tenkráte z oboru theologického, byl

peklad Tomáše Kempenského tvera knih o následování Krista, vyšlý

r. 1843 v Lipsku jako první stereotyp eský ve skvostném, illustrováném

vydání. Do téhož oboru bohosloveckého náleží též zajímavá jeho studie

Druhá zpráva o BemešsJcém rukopisu sv. Prokopa (v Praze 1844).

Tmito vtšími i menšími pracemi svými Doucha proslul v litera-

tue, ve kteréž jméno jeho ím dále tím astji do veejnosti vystu-

povalo, nebo jeho všestrané vzdlání a vždy hotová ochotnost inily
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jej pomocníkem mnohého literárního podniku, který se dovolával jeho

podpory. Uvádíme tu zejména Šumavského Nmecko-eský slovník,

k nmuž netoliko hojným materiálem pispl, nýbrž i pedmluvu napsal.

Když jednalo se o nové vydání Máchových spis (kterého však

r. 1845 vyšel jediný toliko sešit), byl Doucha jako velý ctitel básníka

toho, jehož se vždy horliv ujímal proti odsuzovatelm jeho, požádán,

aby se uvázal v jich poádání. Práci tuto sob milou byl by rád pod-

stoupil, ale choroba jeho, práv v tu dobu bolestnji ho skliující,

naprosto nedopouštla mu to uiniti, ehož on upímn litoval.

Roku 1845 stihla Douchu nehoda, že o veliké povodni tehdejší

jeho knihy, které ml uloženy v bytu svých rodi na Malé Stran

blíže eky, octly se ve vod, ímž mnohé z nich vzaly porušení.

Zvláštní zmínku zasluhuje anonymní nmecký spisek Die Stucurts

(v Praze 1847), k jehož autorství se Doucha ve svých zápiskách pi-

znává s doložením, že byl k jeho sepsání zvlášt vyzván, a nepraví

kým. Jest to dle udání jeho výatek z vtšího francouzského díla

vikomta dArlincourt : Les trois Royaumes (v Bruselu a Lipsku 1844).

Dovoluji sob pronésti domnní, že toto vyzvání nevyšlo asi od nikoho

jiného nežli od Jirsíka, tehdáž kanovníka pi metropolitním chrám
Pražském. Objevili se totiž toho roku v Praze z nenadání dva cizinci

bratí, postavy imposantní a vzezení dstojné ušlechtilého, vydávajíce

se za potomky jen domnle prý vymelého královského rodu Stuart.

Jich nápadný zjev, když spolu po ulicích Pražských vážn sob vy-

kraovali, obracel na n všeobecnou pozornost, a starší obyvatelé

Pražští zajisté obnoví u sebe upomínku na zajímavé cizince, kteí ve

vyšších kruzích spolenosti se pohybujíce i denním listm píležitost

poskytli zmíniti se o nich. O jednom z nich šla povst, že úpln po-

doben jest nešastnému králi anglickému Karlu I. Za jakým úelem
tito „Stuartové" p,ráv Prahu navštívili, není mn povdomo; ale tolik

vím, že velmi dvrn obcovali s Jirsíkem, kterého i já jsem astji
navštvoval. Ten vypravoval mi o nich jakožto oprávnných nápadnících

anglického trnu, a od nho jsem obdržel také výtisk zmínného
spisku Die Stuarts. Oba „Stuartové", pozdrževše se v Praze nkolik

msíc, zmizeli zase jak se byli objevili, a nikdy více o nich nebylo

slýcháno.

Vypravoval jsem tuto episodu pouze jako píklad veliké ochotnosti

Douchovy, propjovati se k nejrozlinjším službám i ve vcech jeho

úelného psobení dalekých, mohlli se tím zavditi osobám, na jichž

pízni mu záleželo.

Když r. 1846 zemel hrab Karel Pachta a po roce i vdova

jeho, zvolil si Doucha r. 1848 hostinský byt v minoritském kláštee

u sv. Jakuba v Praze, kdež ml i stravu a všeliké ostatní opatení za

mírný plat. V tomto tichém útulku svém setrval Doucha až do své

smrti, zamstnán neustálou literární inností všeho druhu. Za obydlí

ml tu po drahná léta tsnou svtniku s chudikým nábytkem a prostou

všelikého lepšího pohodlí. Letní as trávíval na rozliných statcích

šlechtic eských, konaje služby domácího kaplana, jako jmenovit
u rodiny hrabat Harrach v Horních a Dolejších Rakousích, hrabat

z Trautmannsdorfu v Heralci, hrabte Šternberka v Šternberce nad
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Sázavou, hrabat Otakara a Hemana ernín ve Vinoi, Dymokurech
a na Krásném Dvoe, u pana Antonína Veitba v Libcbov, u rodiny

Wagnerovské v Jirnecb, u brabte Dejma v Nemysli blíže Tábora,

u hrabat Valdštein v Doksích, Mnichové Hradišti a Podmoklí,' u bra-

bte Westfalena v Cblumci blíž Teplic, u barona Schónberga v Schon-

bergu v Saších, též na fae Skramnické u Pecek a jinde.

Pohnutý rok 1848 postavil i Douchu, jakkoli bolestným neduhem
sklíeného, na pole zvýšené innosti. Jsa nucen chrániti se všeho bou-
livjšího rozilení a vší namáhavjší práce, uprosil sice pátel svých,

aby ho nenavrhovali do Národního výboru, jak uiniti zamýšleli, pijal

však lenství slovanského sjezdu, kde mu bylo možno alespo sou-

kromou rozmluvou psobiti ve smru slovanské vzájemnosti. Jmenovité

svazkem osobního pátelství s Rusínem Borysikieviem z Halie pro-

stedkoval hlavn národní názory, pokud se tohoto kmene slovanského

týkalo.

Téhož roku vydal Doucha svj první a nejproslulejší spis pro

mládež Krátké povídky o nakládání se zvíaty s 25 pvodními obrázky,

na njž vedl náklad Antonín Veith. Exempláe uloženy byly v Týnské
fae, když pak za neblahých svatodušních dn vojsko do oken Týnské
fary stílelo, byla znaná ást výtisk kulemi porouchána.

Když sestavena byla komise k zaopatení eských školních knih

pro gymnasia, povolán do ní též Doucha, jenž potom sám k úelu
tomu sepsal Djepis katolické církve (1849) spolu se Dvorským, a

Jádro katolického náboženství (1849— 51) spolu s Fabiánem; pozdji
vydal Modlitby a písn pro studující (v Hradci Králové 1852).

Roku 1850 zvolen byl Doucha od král. eské spolenosti nauk
za mimoádného lena. Když r. 1851 zízena byla od ministerstva vy-

uováni zvláštní komise k ustanovení vdeckého názvosloví eského,
volán do ní též Doucha, který však omluvil nevstoupení do ní cha-

trným stavem svého zdraví.

Roku 1852 úastnil se Doucha poádání básnických spis Jaro-

slava Kaliny, k nimž pipojil Pomnnky z krátkého života pouti básní-

kovy a vysvtlení nepovdomých slov a vcí.

Od mládí svého byl Doucha milovníkem a pilným navštvovatelem

eského divadla, jehož rozkvt a zdar velice mu ležely na srdci. Po
více než ticet let, v dob divadelního podruží našeho, nevynechal

tém žádného pedstavení eského, a ješt v prvních letech prozatim-

ného divadla býval tam denním hostem, až pozdji pemáhající jej

choroba mu v tom bránila. Záhy také literární jeho innost obrátila

se k divadlu, jehož repertoár obohatil etnými výtenými peklady
hlavn z nminy, angliiny a frahiny. Jmenovit uvedeny budtež

:

z nminy Kleistova Katinka Heilbronnská, z franiny Viktora Huga
Buy Blas, Alexandra Dumasa staršího Ze života Ludvíka XIV., Ba-

yarda i Dumanoira Mladý Hichelieu na prvním potýkání a Sardouovy

Silné ženy.

Ale vlastní pekladatelská sláva Douchova zakládá se na pene-
sení devíti kus Shakespearových na jazyk eský. První z tchto pe-
klad, jenž vyšel tiskem, byl JRomeo a Julie (1846 nákladem Matice

eské). Když pak po roce 1850 utlumen byl politický ruch povstalý
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r. 1848, a národ eský vtlaen opt do mezí innosti ponze literární,

nepestal Doucha vele pimlouvati se u sboru Matiního, aby podnikl

vydání všech dramatických spisv anglického velikána. Pání Douchovo

se potkávalo se souhlasem všech osvícených horlitel pro rozkvet lite-

ratury eské, akoliv nescházelo ani hlasv úzkoprsých, kteí eský pe-
klad Shakespeara vyhlašovali za zbytenost a luxus. ^)

Ale pátelé Shakespearovi zvítzili, a r, 1854 ustanovil se sbor

Matiní na tom, že bude vydávati dramatická díla Shakespearova. Ma-
tiní \7dani eského Shakespeara, jakož o tom všickni kompetentní

hlasové jednomysln se srovnávají, náleží k nejvíce vynikajícím zjevm
novovké literatury eské. Doucha pispl k nmu následujícími devíti

peklady : Romeo a Julie (v novém pepracování), Richard III., Koriolan,

Julius Caesar, Richard IL, Král Jan, Sen v noci Svatojanshé, Veer
tíkrálový a Dvé šlechtic Veronských. Peklady tyto vynikají obzvláštní

svdomitostí a propracovaností, jakož i vytíbeností a lahodou jazyka;

jediné, co by se jim vytýkati mohlo, jest zde onde nedostatek po-

tebné síly a vzletu, což vysvtluje se individuálností pekladatelovou.

Ostatn Douchovo pekládání divadelních kus nezstalo pro nj
bez nepíjemných následkv, ježto vyšší duchovní pedstavení jeho s ne-

libostí na to patili, že síly své nevnuje radji výhradn literatue

theologické, a této nelibosti nikterak ped ním netajili.

Vedle Shakespeara zanášel se Doucha i jinými peklady z cizích

literatur, z nichž budiž uveden Život a plavby Krištofa Kolumba
(1853— 59). Též úastnil se vydatn pi vydávání etných spis jme-

novit theologických, jako pi bibli eské (1857); pi dodatku k Pa-

tristické encyklopedii (1859), pi Velikém kancionálu, pispíval do

asopisu pro katolické duchovenstvo a do Blahovsta, jakož i skoro

do všech ostatních asopis eských a mnohých spis sborných.

Valnou ástku Douchových píspvk do asopis tvoí jeho p-
vodní plody básnické, mezi nimiž jest mnoho básní humoristických,

velmi dobe ku pednášení ve vybranjším kruhu se hodících
;

pak

satirické, výpravné (balady, romance, bajky), didaktické a lyrické. N-
které z jeho deklamovanek, zejména pro dámy urených, známy jsou

po celé vlasti a posud bývají rády poslouchány o besedách a jiných

zábavách spoleenských.

Po humoristických nejvíce vynikají Douchovy básn didaktické,

hlavn svým rozhodn humánním smrem. Umí on mluviti k vku
dtskému i dosplému vždy pípadn a pkn. A v Blahovstu, a
v Lumíru, ve Kvtech nebo Svtozoru, didaktika jeho vždy má na

mysli toliko lovka a skutené ušlechtní Jeho. Pravý ryzí cit pro

pravdu, mravnos a krásu pírodní vane všemi jeho výpravnými a lyri-

ckými verši, nejvýše pak v jeho poesii plane idea národnosti. S pí-

rodou žije Doucha v dokonalé shod a vroucnosti ; odtud ona nžnos,
kterou k ní chová ve všech bajkách, a ona záliba, kterou zvlášt nžný
cit dtský nalézá v tchto jeho verších. **)

') Takový hlas ozval se byl již po vvjití prvního pekladu ze Shakespeara,
Othella (1842) ve Kvétecii, a byl ío hlas Nebeského.

') Osvta 1880, . 9., str. 752.
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Neocenitelných zásluh získal sob Doucha hojnými svými spisy

pro mládež. Upímné srdce jeho záhy pilnulo k milým dítkám láskou

nejvroucnjší, která byla pohnutkou, že poal pemýšleti, ím by jim

mohl prospti nejplatnji. Poznav, že útlá srdeka jejich mileráda lnou

k tomu, jenž mladistvého ducha jejich utšenou kratochvílí baví, snažil

se spsobem tímto získati si vdnost jejich. Uchýlil se proto na cestu

spisovatelství pro mládež, v níž je zvláštním specialistou. Nikdo ne-

dovedl u nás dtem tak mile vypravovati a tak jemn psobiti ve

snivou jejich duši nžn osnovanými píbhy prostého života dtského,

jako práv on. Proto také u nás nepsal pro mládež tém nikdo s ta-

kovým úspchem jako Doucha. K útlému srdci dtskému mluviti sroz-

umiteln a takovým spsobem, že i tenáe dosplého spis pro dti
lahodnou svou formou i pípadným obsahem hluboce dojímá, to dovede

jen málo spisovatel. Doucha zaujímá mezi nimi v našem písemnictví

první místo, a tím 'se vysvtluje ohromná rozšíenost a oblíbenost jeho

dtských knížek. Všecky pak Douchovy práce toho druh mají ješt

podklad hlubší, ethický, jsouce prosyceny duchem dobe si vdomým
požadavk moderního vychování mládeže ; uznané pravdy pedagogické

docházejí zde praktického provedení.

A byla to jen šastná náhoda, která pimla Douchu ku psto-

vání literatury pro mládež. Byl totiž kdysi v jednom Pražském knih-

kupectví svdkem výstupu, v nmž hlavní úlohu ml otec nemohoucí

nalézti vhodné eské knížky s lepšími obrázky pro svého synka. Knih-

kupec podával otci nkolik knížek, avšak ty synek ml již dávno doma,

a jiných na trhu knihkupeckém nebylo. „Nuže, dejte mn tedy knížku

v jazyku jiném, který není mateským ani mn ani mému synkovi,"

pravil otec s bolestným povzdechem. Tato slova uvedla spanilomyslného

Douchu na novou dráhu literární, nebo si umínil dle možnosti vyplo-

vati v našem písemnictví citelnou mezeru, na niž mu otcv povzdech

v knihkupectví bezdn ukázal. Doucha o tom vypravuje v úvodu ke

spisu Obraz vku mladistvéJio, a se skromností, která byla charakteri-

stickou známkou jeho povahy, dokládá, že odhodlal se psáti pro mládež

jen tak dlouho, pokud by se tomu odvtví nepropjil nkdo s vtším

úspchem. Od té doby minulo však více než ticet let, a Doucha ne-

pestal až do své smrti býti milákem mládeže.

Až do r. 1860 vyšly z péra Douchova následující spisy pro

mládež : Krátké povídky o nakládání se zvíaty, již svrchu zmínné

(1848, 1850, 1858, 1865), za kteréž mu Pražský spolek pro ochranu

zvíat udlil r. 1855 stíbrnou medalii. Vínek (1849, 1851), Bludiky

(1850, 1858, 1869), Pravnky (1850, 1858, 1869), Pehled obraz
o nakládání se zvíaty (1851), Nestejné cesty (1851, 1861, 1869),

Dv dítky (1851, 1875), Kniha dítek (1851, 1874), Schránka dobrého

naueni (1853, 1863), Deklamovanky pro dítky menši (1853), Bo-

dláky (1854, 1858, 1877), Dárek upímnosti (1854, 1873), Obrazy

vku mladistvého (1854, 1871), Poupátka (1854, 1858, 1876), Jaré

listy (1855), Mlsálek (1856, 1863), Deklamovanky pro dítky vtši

(1858), Ochrana strom (1859), kteroužto knížku metricky peložil

do nminy baron Karel Margelik pod názvem Schtzet die Báume

(1860 a ješt vícekrát).Všecky tyto spisky vyšly s pknými illustracemi,
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dílem v cizozemsku provedenými, a jak vidti, vtším dílem v nkoli-

kerém vydání.

Mezi asopisy, jichž Doucha byl spolupracovníkem, jmenovati

teba ped jinými listy vychovatelské : Škola a život. Štpnice, Zlaté

klasy, Pítel mládeže, Komenský, Školník, Posel z Budce, Budeská
zahrada. Naší mládeži. Mladý tená. Také mu byla r. 1855 podávána

redakce Školy a života, které však pro nestálé zdraví pijíti nemohl.

Navrhl na dležité toto místo P. Frant. ezáe, jenž v postavení tom

vykonal mnoho pro eské školství prospšného.

Z týchž ohled zdravotních nepijal Doucha již r. 1854 podá-

vanou mu od sboru Matiního redakci dalších díl Vj-boru z literatury

eské; ano i díve již týmž dvodem omluvil nepijetí volby do sboru

Matice eské.

Zde sluší též podotknouti, že vytíbenos a uhlazenos slohu

v eských Perlách (1855) jest hlavn zásluhou Pouchovou, jemuž pi
nich svena byla oprava rukopis, k jakýmžto úlohám on vbec vždy

ochotn se propjoval.
Neúnavným v pravém slova smyslu byl Doucha jakožto pstovatel

slovníMství, práce jeho z oboru toho rozptýleny jsou po všech naších

slovnících doby novjší. Každý jeho letní pobyt na eském venkov
poskytoval pilnému sbrateli hojné píležitosti k obohacení písemného

jazyka eského a jeho technického názvosloví mén známými slovy

z úst ryze eského lidu. Bohatý tento materiál podával Jungmannovi,

Janu Svat. Prosloví, elakovskému, Šumavskému, Špatnému, Rankovi

a pozdji Kottovi.

V té stránce svého spisovatelského psobení byl Doucha skuten
nevyerpatelnou studnicí. On byl dokonalým znalcem mluvy spisovné

i obecné, starší i souasné, povšechné i krajinské. Jmenovit písloví,

kratší jadrné prpovdi z úst venkovského lidu uml sbírati a zacho-

vávati tak piln a pesn jako nikdo jiný. V Jungmannov Slovníku

poznámka Usus vtším dílem znaí píspvky Douchovy. Jím znamenit
rozmnožena jest zásoba slov v novjší spisovní mluv zobecnlých.

Nemén horlivým byl Doucha ve sbírání národních písní. Meškaje

na venkov chodil po kraji, a kdekoliv zaslechl žence neb dívky pi
práci zpívající, zašel k nim do polí a pímo z úst lidu písn ve svj
zápisník penášel. Ml pi tom mnohé obtíže, i musil vyhledávati po-

moci uitel, tehdy vesms hudby a skládání hudebního znalých, a bud
jim písn sám pedzpvoval, anebo když si nápv nebyl pamatoval,

zpvaky nebo zpváky k nim pivádl, aby se pvodní nápv za-

choval. asto byly takové exkurse po národních písních spojeny též

s obtmi hmotnými, jež chudý knz milerád nesl ve prospch dobré

vci. Takto nasbírané národní písn pinášel Doucha píteli svému
K. J. Erbenovi, jehož sbírku tím spsobem rozmnožil asi temi sty

rísly. O
Též o literární historii slovanskou a jmenovit bibliografii eskou

má Doucha peveliké zásluhy
;
podával do všech tém asopis našich

(Jasto navštvoval Erben i staikou matku Douchovou (t H- záí 1860),

která mu zpívala ntirodní písn.
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též i nmeckých hojné zprávy o literaturách slovanských, pi Musejníku

obstarával po dlouhá léta bibliografii a sbíral doplky k Jungmannov
Historii eské literatury. Po celou adu let sestavoval s mravení
pílí seznamy dílem vyšlých, dílem vycházejících spis eskoslovanských

a pikládal je ke svazkm asopisu musejního. Pebohatého mate-

riálu tu sneseného, jakož i dalších od ného spolené s Alexandrem

Dundrem sebraných zpráv užito velmi vhodné k sestavení známého Ve-

likého Jcnihopisného slovníku eskoslovanského (1865), pi jehož úprav
vydatn pomáhal F. A. Urbánek. Dílem tímto, s ohromnou pilností

a neúnavnou vytrvalostí po dlouhá léta snášeným, podán první úplný

seznam knih, drobných spis, map a hudebnin, vyšlých jazykem esko-
slovanským od r. 17/4 až do r. 1865. Pracná kniha ta vyšla nákladem

Kobrovým jako píhodná rukov všem pátelm naší literatury, zárove
pak jako dodatek k Jungmannov Historii literatury eské.

Doucha byl svou dobou též jedním z hlavních buditel národního

vdomí a vzájemnosti slovanské mezi mladými Srby lužickými. Do-
cházeje piln, jako díve Dobrovský, s Hankou (po smrti jeho sám) do

semináe srbského na Malé Stran ku pednáškám a cviením slovan-

ským, pohádal studující k milování vlasti a ku pstování jazyka mate-
ského. Trvaje za píinou choroby v lázních Libverdských vešel

v pátelský svazek s vlastencem lužickým Jordánem, pak v Praze pro-

stednictvím Celakovského se Smoleem, Horníkem a Bukem, a snažil

se od té doby obrátiti pozornos obecenstva eského k snahám lužických

Srbv a vzbuditi úastenství s tímto kmenem slovanským, jenž o bytí

své krut zápasí se živlem nmeckým. Za tím úelem vydal : Lužicko-

srbské národní písn v pvodním znní i s pekladem v Musejníku

(1840) a v eské Vele (1842); nkteré z nich podal Šafaíkovi pro

jeho Slovanský národopis. Roku 1841 psal lánky o postupu literatury

lužickosrbské do Kvt, r. 1845 do Musejníka. Na žádost, kterou na
vznesli elakovsvý a Smole, poádal vydání lužicko-srbského pekladu
Ohlasu ruských písní od Smolea a Várka (Vothlos pésní ricskich, 1846).

Ješt pozdji uveejnil výbor z básní lužicko-srbských v eském pe-
kladu (1860 v Musejníku, 1870 ve Kvtech, 1875 ve Svtozoru, pak

ve Slovanské poesii). R. 1877 podal do Musejníka opt lánek o lite-

ratue lužicko-srbské.

Pi této tak mnohostranné a usilovné innosti spisovatelské do-

léhaly na Douchu mnohé starosti rodinné, jimž nemohl vyhovovati bez

obtí. „Laskavým dopisem Vaším od *%2 (1856) velice jsem se za-

radoval v tom návalu strastí, kteréž na mne ustavin naléhají z pe-
mnohých stran, hlavn v kruhu mého mén šastného píbuzenstva,"

jsou slova vyatá z listu psaného od Douchy do Vídn Furchovi v pí-

in bratra Karla (který nedlouho potom zemel), ucházejícího se o místo

pi finanním editelství v Praze, v kteréžto záležitosti dopisoval r, 1867

i píteli Ant. Rybikovi.

Roku 1858 stihla Douchu velmi citelná nehoda, že k dosavadním

jeho bolestným neduhm pistoupil nový — dostalté do pravé ruky

tak zvanou písaskou ke, která mu psaní tou rukou naprosto ne-

možným inila. Jaká to rána pro muže, jehožto živlem a jedinou

útchou jest innost spisovatelská! Zde však skvlým spsobem osvdil



František Bouchá. 29

Doucha sílu svého ducha a onu podivuhodnou železnou vytrvalos, ve

které neml sob rovn ; nebo nauil se velmi pracn psáti levicí, od

kteréž doby jeho písmo nabylo rázu zcela nového, úpln zetelného,

ano kalligraického. Jak zvolna mu to z poátku šlo, o tom vydávají

svdectví nkteré pátelské dopisy jeho z té doby, ve kterých žalostn

na to naíká, kterak list svj psal nkolik dní, nežli jej dokonil.

On sám piítal tuto novou chorobu svou té okolnosti, že „tak

mnoho psal bez podepení pravice : celé spisy tužkou na lžku nemoci,

celé sbírky národních písní atd., chod po celé dni mezi lidem pi jeho

práci — za dlouhá léta se to pak na nešastném tle shledá." Lékai
poslali jej do lázní, nejprve do Františkových, kde r. 1859 delší as
meškal bez prospchu, ^) následujícího roku do Teplice. Z Teplice psal

dne 12. ervna 1860 píteli Vrátkovi: „I zde to opt jen zkouška;

ekl mi léka pímo, že po dvacet let jeho zde trvání jen dva po-

dobné pípady vyhojiti se mu podailo. Jsem zde ti nedle, a vidím,

žel! že sotva budu tetí šastný." A skuten nebyl — neduh jeho stal

se nezhojitelným.

Kdož by se divil muži povahy tak citlivé a nedtklivé jako byla

Douchova, jestliže takovými útrapami stíhán ješt astji, než díve
ml ve zvyku, dával výraz bolestným citm svým a v dopisy ku pátelm
vléval žalostné stesky na svj politování hodný stav a tím srdci svému

polehoval. Ale mýlil by se, kdo by se domníval, že v tchto stescích

jevila se njaká nevrlos nad osudem svým ; Doucha trpl jako pravý

mudrc a kesan. „Mimo pesvdení," píše ve zmínném list k Vrát-
kovi, „že neštstí nam dáno, abychom nezapomínali, co jsme, utšívám
se úastenstvím upímných srdcí, jako jest Vaše." (Dokonení.)

Kapitola z prostonárodní geografie

a ethnografie moravské.

Napsal

František Bartoš.

J(^meno Morava, jímž vdecká geografie celou korunní zemi oznauje,

•^•JM mezi lidem moravským jest významu mnohem užšílio. Z hornatých

«j^l krajin moravských, od Uh. ]3rodu, od Vsetína, od Píbora i od
'^^ Ždára chodí lid „na Moravu", rozumje tím krajinu podél eky
/ Moravy, moravskou rovinu, zvlášt tak eenou Hanou. V Borové

\0 nad Ostravicí žena, s níž jsem se dal do ei, ani nevdla, jeli

její rodná ddinka ve Slezsku ili na Morav
; jí z vlastenské geografie

jen tolik bylo známo, že Borovjané pod faru patí do St. Hamer a pod
okres do Frýdka.

') Ve Františkových Láznícli seznámil se s Upsalským profesorem theologie

Torénem, s kterým etl švédsky, zanášeje se zámyslem peložiti vyhlášené
Tégnerovo epos Fritliiofsaga. Ukázku pekladu toho viz v Osvt 1877,
str. 929—939.
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Temná jakási pam bývalé íše velkomoravské zachovala se posud
v lidu, an ás zem Moravské na levém behu Moravy pokládá za

píslušnou po právu k Uhrám jakožto „dvanáctou stolici."

Ani ovšem o spolenou orografii a hydrografii lid se hrub ne-

stará. Jedna a táž íka na p. jmenuje se v Bobrové „Novomstská,"
ve Skrejích „Bobrvka," u Tišnova „Louka", jakož na Kyjovsku témuž
potoku ve Vlkoši íkají „Stupava", ve Skoronicích „Potek", v Milo-

ticích „Zvodnica".

Hlavní kmenové, v nž obyvatelstvo moravské se dlí, jsou Ha-
náci, Slováci, Valaši, Laši a eši, ale ani tato jména nejsou ustálena.

Slovákm na Podluží nejbližší sousedé na sever, Bilovjané, Žižkovjané

a j. jsou „Hanáky" pro nkteré odchylky krojové a dialektické, jako

že íkají „hodnej" lovk, „dobrý" pivo a p., kdežto zase „praví"

Hanáci totéž obyvatelstvo pro jiné zvláštnosti Slováky zovou. Na Ky-
jovsku takovýmto svým sousedm, kteí krojem a náeím ani Slováky

ani Hanáky nejsou, íkají „Petrženci."

Mimo to jenom Hanáci a nkteí Slováci a Valaši sami sebe

svým jménem kmenovým jmenují, kdežto jiní sebe k žádnému kmeni
nepoítají. Tážemeli se jich, jsouli Slováci i Valaši, odpovdí nám
teba: „My jsme z naší ddiny."

V severovýchodním cípe Moravy, vtsnaném mezi obojím kní-

žetstvím slezským, mluví se náeím, jež jest jaksi pechodním mezi

eí eskou a polskou. Podstatné znaky toho náeí jsou: pízvuk
polský, nedostatek dlouhých slabik, zmkené slabiky ne, d, té (tetko,

co to nset?), lokál jedn. sklonní námstkového a složeného rovný

instrumentálu (o nim, o im, o tym dobrým chiap) a podél hranic

slezských šeplavé hlásky , š, ž (ela= tele, šila, zima). Obyvatelstvo

tímto náeím mluvící slov Laši, ale lid sám sebe nikde tak nejmenuje,

nýbrž své, teba nejbližší sousedy. Tak v Kozlovicích u Frenštáta pravili

mi : „My sme su v Kozlovic Valaši, v Rychaltic už nni su Valaši, su

Laši," a v Rychalticích práv tak se mluví jako v Kozlovicích. Ale

v Rychalticích taktéž se k Lachm neznali, nýbrž odkazovali m k Bruš-

perku, odtud zase ke Frýdku, až sem se dostal mezi polské Slezany

v Tšínsku, kde však tolikéž Lach nebylo, nýbrž „Szlq,zacy" nebo

„Polacy."

Lid v okolí Žárském staví se jaksi do prosted mezi „Moravce"

a Cechy, nehlásí se ani k tm ani k onm a název „Horák" pokládá

jako za pezdívku: „Dyž sme pišli ,na Moravu'" — pravili mi —
„,Moravci' íkali: to sou ,Horáci.'"

Nebylo tedy a není namnoze posud v lidu moravském jasného

vdomí ani o geografické souvislosti vlasti moravské, ani o národní neb

aspo kmenové píbuznosti. Do roku 1849 všecek život politický a

veejný vbec sousteoval se v obvodu bývalých panství ; vlastními

krajany byli lidu obyvatelé téhož panství. Na robot scházíval se tu

lid všech píslušných osad íkajíc denn ; ustaviným stykem splývali

tu znenáhla i obyvatelé pvodn teba ponkud rznorodí jednotným

krojem a náeím v menší kmenový celek. Tuto spodobující moc bý-

valých panství pozorovati posud v nkterých osadách moravských, zvlášt

takových, jež mezi dvoje sousední panství rozdleny byly. Tak vesnice
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Vránová na Kunštátsku z polovice slušela pod panství i pod faru do

Ketína, z polovice do Letovic; do školy všecky dti chodily do Ketína.

A posud íká se tam „na Krecké" a „na Letovské stran," a posud

drží se tu na obou stranách rzné náeí bývalých dvou panství Ke-
ckého (budu, ryby) a Letovského (bodo, rebe).

Vedle tohoto širšího bylo však ješt užší krajanství, kteréž ne-

vykraovalo z hranic rodné ddiny, ano, bylali tato ponkud roz-

lehlejší, lišilo se i tu ješt Hoansko a Dolansko neboli horní a dolní

konec ddiny. lovk pespolní jest už našemu lidu cizincem.

Rozdíl krojových a dialektických i všelikých jiných zvláštností

sebe nepatrnjších nejbližší sousedé okem velmi bystrým postehovali,

vymýšlejíce odtud onm „pespolním" divná a jinaí jména, jichž bychom

marn hledali v našich vlastivdách. Tak Slováci na Uh. Brodsku a

Uh. Hradišsku nosí haleny se širokým límcem v zadu. Tomuto límci

sousedé, kteí ho na halen nenosí, íkají „cimbál" a takovým hale-

nam cimbalisté. Ale v nkterých osadách na Uh. Brodsku tyto cimbály

ozdobeny jsou ernými stapci, i pezdívají zase ostatní cimbalisté ma-

jetníkm tchto ozdobených halen Stapka. Hanáci a Doláci, kteí

nosí v týle dlouhé vlasy, tak eené gracky nebo smrdnky šlovou

odtud svým sousedm Grackavi nebo Smrdnkai.

Nejvíce však takových ethnografických pezdívek utvoeno ze

zvláštností dialektických. V Bystrci u Brna vyslovují za y zvláštní,

úzké (rb= ryby). V sousedním Žebtín toto e vyslovují ze široka

(rébé) ; odtud onino tmto pezdívají „Žebcky rbké." Brušperáci

Misteanm íkají Mokai, ponvadž vyslovujíce vbec dlouhé eské
á jako o za máka íkají moka. V msteku Devohosticích bydlejí

Zitráci, protože za „zétra" svých soused v ddinách „po pansku"

vyslovují „zítra." Z téže píiny Drahotoušané svým sousedm šlovou

Grýcai, že za jejich „grécary" mají „grýcary." Jací to podivní náro-

dové : Potomáci, Kedáci, Bajáci, Lecovjané ! Ti všichni dostali svá

jména od soused dle zvláštních spojek, jichž v náeí svém užívají

:

potomá^ potom (y Polešovicích), ked rz: když (na Podluží), bai= i

(v Píbore), lei zzz jestli (v Morkov u Jiína).

Mimo to ješt všelijaké jiné zvláštnosti zavdaly všeteným sou-

sedm vítanou píležitost k rozmanitým pezdívkám. Tak v okolí Ko-
jetském bydlí hanácký kmen Fadín, v Záhoí na východ od Lipníka
Anákil, ponvadž onde velmi oblíbeno je jméno Fabián, tuto Ana.
V ddinách v okolí Brnnském sprostjším buchtám íkají „bacóche",

a ponvadž tyto bacóche donášejí dlníkm do továren Brnnských,
pezdívá se jim tu bacochái. Kolem Ketína jest mnoho ptáník,
kteí lákají ptáky do tenat hlasem „štují, štují" ; odtud se jim dostalo

jména Stulku. V Tšanech na Brnnsku bydlí Jadani, v sousedních

Moutnicích Bataci, ponvadž zpívajíce vyplují si neznámá slova písn
onino hlaholem „jadaná", tito „ratará". V Horákov u Lišn, co

dobrého a vynikajícího, to všecko je „samec". I o sob Horákovští
íkají: „Me sme samci," a postavivše si kdysi nový devný kíž,
chlubili 36, nyní že mají „samca". Tu ovšem i ochotní sousedé est-
ného názvu samc jim ponechali.
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Tyto rozdíly a rozmanité zvláštnosti zavdaly píinu k soused-

skému antagonismu, spsobu ovšem krotkého a nevinného, a byly vždy

bdlému a ilému humoru lidu vítanou píležitostí ku vzájemnému

škádlení.

Za dob patrimoniálních nebylo stejno, které a jaké vrchnosti

kdo poddán byl; vtší dstojností pánovou byli hrdi i jeho poddaní.

Tak Pavlovští a Moiétí na Kojetsku chlubívali se proti svým sousedm
Dínovským : „Co ve, žebráci? Me sme z princovyho (Metternichova)

panství!" A jak se pyšnili teprve ti, kdož byli z panství císaského!

A se jenom opovážil mladík ze sousedního panství, teba knížecího,

pijíti k nim za nevstou!

Nejvíce ovšem bijí v oi rozdíly krojové. Kdo se pesídlil jinam,

tomu bylo již naped opatiti si kroj svých nastávajících krajan, ne-

chtlli svým domácím krojem zrovna vyzývati nechu k nezvanému
vetelci. Na Novou Ddinu u Kvasíc, v níž bydlejí Slováci, v letech

dvacátých pisthoval se jakýsi Kubíek z Tšan v hanáckých baách
(ervených koženkách). Nedali mu jich nositi, i bylo mu zaplatiti beku
piva, „za to právo, aby je sml dodrati."

Šardianky na Kyjovsku zdobí své šaty, zvlášt zástrky, pestrým
vyšíváním. To není po chuti stízlivjším v té vci sousedm Hovo-
ranským. Aby to však za výtku stálo, pibásnili Šardiankám k vy-

šívání i mravní vadu; nebo prý

Sardianka vyšívaná
nechce kopat viiiohrada,

vinohrada ani sádku,

enom poá leží v chládku

!

Jazyk spisovný moravský lid zná všude alespo z kostela a

z modliteb, mladší generace ovšem už i ze školy, a chová jej v šetrné

úct. lovku vzdlanému, knzi, uiteli, pokládalo by se za zlé,

mluvilli by ve svém úad náeím teba domácím
;
jakmile však ech

zane mluviti eským náeím, jest práv tak na posmch, jako každý
jiný, kdo mluví dialektem cizím („zlatej pán"). Mluvilli by však domácí
lovk se svými spoluobany „dle písma", panštil by se. „Dyby ek:
pod ,sem' (m. ,hev')," pravili mi ve Slezsku, „to ho po celým sve
obnesu." I toužila na to žena ze Starých Ha;mer, že „už i ti uiteli

ty jazyky obracuju a skrucuju, Prvej povdovali ,bul' a vil ,by}'."

Jest prý ovšem „co ddina, to inao e, ale tu je nejspravedlivjšo
pi Starých Hamrách."

Lid zná velmi dobe dialektické úchylky ddin sousedních, vtsnává
je v posmšné vty a veršíky, jimiž pak se sousedé navzájem škádlí-

vají. Tak diví se Slovák i Valach Hanákovi, že „celý de v rukavicách

,šir {"=. šel), a eše mu za pahnozty zašlo." uháci Vrovští po-
smívají se svým sousedm Dubským, že zamují u y o: „Aha, ve ste

z Dobo, co tam roztahojó hobo!" Není ani na Hané jedno toliko ná-

eí, jest jich tam nejmén patero dosti odchodných od sebe. Jmenovit
liší se velmi nápadné e celého pruhu ddin na Olomucku od Týnce
až po Smržice dlouhým w a «/ (za han. ó a. é) od náeí ddin okol-
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nich: „OdkacT ste?" ,Z Týnca.' „Kde dcte?" ,Do Holomúca.' „Co tam

nesete v koso?" ,Výca/

Kdesi u Konice prý „hovázale Ilancikrysta ho hocha ho potynke,

a von se jim liotrhl a hotekl." Tak smjí se zase Hanáci svým sou-

sedm Horákm z pídechu h, jehož oni nemají.

Rudikovským na Velkomeziicku nelíbí se zase spojka ,hešr sou-

sed Ilodovskýcli za jejich .ešl' (jestli), i složili celou jusniku na toto

hodovské ,hesV :

Ilešl só tc hroške zralý,

liešl na n pudome,
hešl so jich natrháme,
hoši se jich najíme?

Jedlané na Zábežsku svým sousedm koncové slabiky píliš pro-

dlužují : „Kde pak ste bylí"? V Jedlí. Co pak ste tam jedlí? Polívku

a knedlí."

U Napajedel jest ddina Alenkovice, zcela osamlá mezi okolními

sousedy, s obyvatelstvem uhersko-slovenským, které posud za moravské

vyslovuje r. Slova s takovým r nejbližší sousedé jihozápadní složili

si v toto posmšné poekadlo : „Prite li nám, kmotríku ! Šak k nám
trefíte: je ped naším oech chrapák a streša kupana, tri schodky

ke dverom a nade dverama vyezávaná kepelka."

Na bývalém panství Keleckém mezi okolními Valachy osazeno

jest obyvatelstvo s náeím zvláštním,, jež nejen ->) a ú rozvádí v ej

a 02, jako eština, nýbrž i i a . Odtud smjí se jim sousední Valaši

:

„Šestadvacet kominou, všecky vci pominou." „Bžel bejk pes pej-

kopu, za ním psejk sebou smejk pes kejb." A divnou náhodou s týmž

skoro náeím shledáváme se na pravém behu Moravy na Uh. Hra-

dišsku mezi irými Slováky. Tu zpívají Píseanky sousedním Polešo-

vjankám : „A co se to šoustá i)o tom javoou? Šohajkovy kon vody

hledajou."

„Hodslavjané na kopeku lejú vodu do hrneku." Vyslovuje se

v rodišti Palackého e v obou tchto slovech zdlouha, kdežto sousedé

mají kopeek a hrneek. Mimo to v Hodslavicích „obalujú", vyslovu-

jíce « za valašské i: „Sestro miuá, kúpiua sem za dva groše raydua

a za dva másua. Hádaj, co sem daua?" ,Štyry groše.' „Zhodua si!"

„Vy štrykujete už patu?" divila se Valaška Lašce. Ta však od-

vtila: „O ni, dprem druhu." Nebo
,
pata' jest Lachm, nerozlišujícím

kvantity, tolik co ,pátá' (punocha), pat však Laši íkají ,pjata'. Ješt
více diví se Misteané Frydeanm, že dávají kom ,syna' (=: sena).

Ti totiž za každé n a en vyslovují iu a i/n, jakož i v náeí jejich

ám, om, on zní jako um, un: „Valinto, daj kunoví syna, pojechumy

na kumediu!"

Na Daicku sousedé smjí se navzájem ze slabik pehlasovaných

a neiiehlasovaných : „Mamo, naša svia padla do louže!" a: „Že kozí

na mezi."

Nkdy takové posmšky z úchylek dialektických nezstávají bez

úinku. Žalkovjané na Kromížsku vzdávají se proto svého ,volámy,

chodímy', a jsouce po vli svým sousedm, íkají ,voláme, chodíme'.

OSVTA 1886. 1. 3
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O náeí kmen vzdálenjších pro idší s nimi styky vyskytují

se druhdy jenom jakési mythické pedstavy. V posmšných anekdotách

o nich e pekrucuje se pak hodn „do ciza." Po silnici na Novo-
mstsku prý kdysi jel Slovák. Ztrativ z vozu ást nákladu, vrátil se

i ptal se na potkání lovka domácího, nenašelli „mch praskáem"
zavázaný, v nmž byl „bešák a devolezka." Horák na to: že tako-

vého nic nenašel, ale ovšem pytel zavázaný biem, a v nm že byl

zajíc s veverkou. „To není moje," pravil prý Slovák a hledal dále.

Avšak i mnohé události historické, nehistorické, všelijaké vady

a nedostatky škádlivým sousedm vítanou bývají píležitostí. Poenským
ženám nelíbí se Dínoví, že tam není kostela:

To Dínoví je škaredá ddina,
já bech tam nebela, dehech nemosela:
só tam ledi jako žedi,

nemajó tam kostela!

Velmi negalantní písniku složili chasníci Ježovští na Kyjovsku
na dvata ze sousední Skalky

:

Ta Skalecká ddina
dyby radši nebyla:

tam sú dívky jak jalvky,
mají kivé kolena;
možú se z nich dlat saiiky,

vozit na nich Ježovjanky!

V Korduli u Rouchovan prý „peó chlib na jedny stran," protože

ta osada postavena jest jedním ádkem.
Ani pílišný pokrok v novovké kultue není všude vhod. Ve

Skrejích na Bystiku stžoval si mi nádenník do sousedních Horák,
že prý „ti Huráce só takový putvure; vni nám všecke sedláke kazijó,

íkají him ,pantáto', ,pamámo', a dež rao vel ekno ,stréko', jož

ani nepudkoje."

Sejdeli se dvoje proceství na pouti, kterak je má panna Maria
vyslyšeti, když každé nco jiného chce, ano na p. proceství hanácké

zpívá: „Dé, matiko" (požehnání . . .) a slovácké jako na schvál do

toho vpadá: „Nedaj, matko" (zahynuti)?

Dobrosrdená povaha i flegmatická ponkud letora Hanák zavdala

sousedm píinu a námt k hojným humoristickým pohádkám a žer-

tovným anekdotám, v nichž Hanák mívá úlohu ne pílišného práv
chytráka. Tak slyšel prý kdysi Hanák cosi o tom, že by byla e slo-

venská jiná než hanácká. Sešed se kdesi se Slovákem, jal se ho do-

tazovati na zvukoslovné rozdíly slovenštiny od hanátiny, ka : „Jak

a vás kokake kokajó?" — „Jak by kukaly?" praví Slovák: „kuku!" —
„O nás taky koko," na to Hanák: „koko jako koko" a byl nezvratné

o tom pesvden, že Slováci práv tak mluví jako Hanáci.

Hanáci nebývali velikými milovníky stromu ovocného. Nejoblíbe-

njším jejich stromem bývala vrba, od soused hanáckou palmou zvaná,

kterouž jmenovit návsí podél potoka a vlhká pastviska vysazovali.

Humor soused slováckých, který v tch vcech rád nadsazuje do hy-

perbolí, líil vc tak, jako by Hanáci ani ovoce jakživi nevidli, znajíce
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jelio jména a podolm jen dlo doslechu. Spolknuv tedy kdysi hanácký

kluina dle svého domnní „trnku" (švestku), o níž nevdl, nežli že

je erná, chtje se jistoty dohráti, bylali tó skuten „trnka." tázal se

táty: „Tatiko, majó trnke nohe?" — „A kde he trnke nohe vzale?"

na to zkušenjší táta. „To sem sndl hrnála" (geotrupes storcorarius),

odplivnul si chlapec.

Horáci zase, kteí bývali pyšni svým pkným Inem ]>roti hanáckým
koiiopím, vyi)ravují o dvanácti Hanácích, kteíž si vyšli na zkušenou

do jejich hor. Jdouce polem došli dlouhého záhonu lnu, an pi"áv kvetl.

Nemyslíce jinak, nežli že by modrá hladina lnná byla tní moskou,
odhodlali se proplovati pes ni. Dostávše se na ., druhý beh", poítali

se, neutonulli snad nkterý z nich v hlubosti moské. A skuten vdce
poítaje a opt poítaje dopoítal se jenom jedenácti, ponvadž sebe

poítati zapomnl. Tedy rozestoupivše se plovali nazpt, aby našli ne-

šastného druha. Zatím lidé na poli, vidouce, co se dje s jejich Inem,

sbhli se na milé plavce a odvedli je do pístavu bezpenosti.

Mocnjší nežli mezi sousedy vesnickými bývala protiva mezi mšáky
a sousedními venkovany. Sedlák byl mšákovi chámem, pazourem,

hbetem a p., a sedláci navzájem posmívali se pánm mšákm z jejich

žebrácké pýchy: „Kde je váš pán?" — „Ja, šel mezi chámy na ze-

máky!" vykládaly prý si mšanky. Nebo: ,,Hd idt, pani matko?" —
„Do jatky pro tlaci kolenko, ert nam dones hosti."

Nejprudším býval ovšem tento sousedský antagonismus mezi mladou
chasou, podncován jsa tu žárlivostí. Na Hané, pišelli chasník do cizí

ddiny za nevstou, domácí chasníci pivázali mu sáhovou žerd na roz-

pažené ruce a hnali ho postrkem dom. U muziky pespolním dívkám
domácí dvata ze žárlivosti povápovala „lišáky" (erné sukn vy-

leštné), když se vyšly vychladit.

Ze pak ovšem i ta drobná eládka teba bez zvláštního návodu
v tomto lokálním patriotismu prospívá, rozumí se samo sebou. Píle-

žitost k tomu naskytuje se jmenovit na pastv, odkud pasáci sou-

sedních ddin na sebe pokikuji. Tak posmívají se pasáci z Rozstání

a Drahan Kulíovsk3'm z horáckých délek: „Kuliovší, koza beší!
Déte jí slám !

— Dež jí nemáme ! — Déte jí chvojí ! — Dež nám
nedojí

!"

Když se dvata na smrtnou nedli do vsi s „novým létem"

vracejí, tu prozpvujíce výslovn sv. Jií prosí, aby toliko jim po v-
neku dal, ne však jejich sousedkám

:

Svatý Jií jede k nám,
po vneku veze nám,
nám, nám, tem Poenským pannám,
ne, ne tem Teteókým žabám.

A to proto, že : „ty Poensky panny vesele zpívají, ty Tetecky

žáby pod mostem škrkají."

3*
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Listy Z ruské vesnice.

Pífte

H. Jaroš.

I. Na ves!

^^^^ ož abychom také už jeli?" obrátil se ke mn od okna mj

)>
mladý pítel, s nímž jsem trávil v Petrohrad zimu, i jal se vy-

poítávati jména všech známých, kteí se chystali opustiti Petro-

hrad, hled pi tom zase z okna na Nvu, po jejíž široké, erné
hladin se projíždly každou minutu pevozní parníky, hbité jalyky

se vyhýbaly obratn celým vlakm Nvských bárek s bezovými poleny,

jež táhne pracn malý parníek ku pístavišti, dýchaje tak vydatn, že

zahaluje chvílemi neproniknutelným dýmem celý protjší beh s pevností,

nad níž záí zlatem štíhlý hrot Petropavlovského soboru s planoucím

ve sluneních paprscích andlem, jenž tu umístn na špice hrotu

místo kíže.

Nva prolomila ped týdnem ledovou kru; velitel pevnosti, pro-

vázen celým hejnem vyíintných lodk a jalyk, projel v parníku pes
vobodnou eku napí ke dvorcovému nábeží, nabral za palby z dl
do poháru vody a podnesl ji velkoknížeti Vladimíru jako zástupci carovu

na dkaz, že Nva je svobodna a plavba zahájena. Druhdy od dob

Petrových bylo zvykem, že ca pinesený pohár vody vypil do dna a

naplnný zlatem vrátil jej veliteli pevnosti v odmnu za radostnou

zprávu. Pohár však rostl prý rok od roku, což, nevím už kterému cai

bylo podntem, že upustil od starodávného zvyku, plniti jej zlatem,

a ustanovil pro budoucnos uritou odmnu, které se dostává veliteli

pevnosti podnes. Jakmile se velitel vrátil do pevnosti, rozevela se

zábradlí u všech pístaviš, a na Nv zakypl hemživý život, vymený
na šest až sedm msíc.

„Jak, na dau?" namítám na poslední slova pítelova; „pro ne

na vesnici?"

„Nestojí prý jim za to, aby odjíždli z Petrohradu. V kvtnu
bude korunovace, bylo by potebí opt se vraceti. Sthují se tedy na

léto na Ostrovy; na vesnici pojedou až na podzim." Chtl jsem mu
namítnouti, že z vesnice mli by do Moskvy práv tak daleko, jako

z Petrohradu, ale posluha pinesl lístek, v nmž m zve gymnasijní

profesor N., rodilý ech, abych k nmu pijel „razgovljasja". Byla

práv bílá sobota, a tu je na Rusi obyejem v následující noci slaviti

vzkíšení okázalými hody, pi nichž se po tyicetidenním postu, jejž

Rusové zachovávají dosud namnoze velmi písn, po prvé zase dovoluje

jísti krm masité.

Severozápadní nebe nad Petrohradskými Ostrovy, kde slunce teprve

ped nedávném se skrylo, plálo oranžovou záí, kdy m drkotavá drožka

unášela po hrbolaté dlažb píních uliek na „Moskevskou stranu",

kde bydlil pítel ech. Uvítal m jak obyejn v županu a se sádrovou

dýmkou na dlouhém troubeli v ústech. Kulatá, plná tvá, neveliké
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jiskrné oi, nepíliš hustá kozí bradka a nevysoký vzrst prozrazují

jeho jihoeský pvod — jsme tedy blízcí krajané. Ostatn krajan

sešlo se tentokrát více. Sotva že jsem uinil poklonu domácí paní,

rozené Rusce, ale vládnoucí dokonale jazykem eským, již celá spo-

lenost ubírá se do jídelny, kde pokryt stl veškerým paschálným na-

dlením. Kýta vepová a telecí, ervená vajíka, kulic (vysoký mazanec)

s ohromnou rží na vrcholku a nevyhnutelná pascha, t. j. pyramida

z tvarohu, smíšeného s cukrem, hrozinkami a mandlemi, na jejíchž

bocích vytisknut kíž a poátené písmeny jména Kristova. Mezi

misami rozestaveny oranžerejní kvtiny, láhve, sklenky a píbory.

Pojedše a popivše odebrali jsme se opt v profesorv kabinet, kde

stály na stole již majolíkové džbánky s cínovými víky a pod oknem

na podlaze celá baterie lahví s pivem. Zapnil se šumící mok ve

džbáncích, z nichž každému nakypla blounká chocholka, boky se

pokryly jemnou mlhou, jež pomalu houstla v drobné kapky a stékala

v potcích dol. Nedivte se, že jsme bez dlouhých úvod zaletli

myšlenkami a hned potom slovy do Prahy a do tch Pražských za-

hradních hospdek, kde jsme ped lety sedávali za podobným zamženým
džbánkem,- tebas jeho obsah se nemohl vyrovnati výborným pivm
Petrohradským. Závidl jsem tento požitek nejednou echm usedlým

v Petrohrad, na njž my, kdo koujeme po svaté Rusi od severu na

jih a od východu na západ, vzpomínáme jako na egyptské hrnce. Ba
odvykl jsem pivu, tak že jsem povážliv pokulhával za Petrohradskými

krajany, pod jichž rukou ouško džbánku tak íkaje nevychladalo.

Okny svítal bílý den, když jsme se rozcházeli. Na rohu ulice

našel jsem dímajícího izvošíka; sedl jsem na drožku a koník udeil

podkovou o dlažbu, až zajiskilo se mu pod kopytem, a drožka brela

dále. Nad Ostrovy, nedaleko na východ od toho místa, kde ped pl-
nocí dohasl poslední ervánek, rdlo se zase nebe ranní záplavou a

vzduchem vál svží, skoro mrazivý vtík. Nedaleko ernyšovského

mostu minuli jsme pravoslavný chrám, z nhož vycházel práv zástup

lidu. Vtšina nesla v rukou po uzlíku, na jehož dn zejm se rýsoval

okrouhlý kraj talíe. Nkteí nesli též hoící svíiku, kterou zakrývali

peliv dlaní proti vtru. Odnášeli si z chrámu svcenou paschu i sv-
cený ohe, od nhož zažehnou lampadu ped ikonami ; zítra navštíví

píbytek jejich duchovní s jáhnem i s pvci chrámovými, a -ped týmiž

ikonami zapjí radostný chorál „Christós voskrése iz mértvych, smérju
smer poprá i súšim vo grobch život darová." Báuška požehná celé

rodin kížem a obdrží za požehnání velikononí dárek.

Bylo vidti ped chrámem, jak si známí potásají pravicemi

a líbají se po tikráte na líce ; bez pochyby se v chrám nevidli

a „cbristosují se" teprve na ulici. Zítra se bude celovati celý Petro-

hrad, ba celá pravoslavná Rus na potkání.

Mj izvošík sal ped chrámem apku, zbožn se pokižoval

širokým kížem od pravého ramene k levému, vtlail zase opatrn
beranici na uši a obrátil se ke mn : „Bárin, dovolte napojiti koníka.

Tu vedle mostu je vodopoj."

„Nu dobe; ale chvátej, dlá se zpropaden chladno."

„Ba chladno; Ladožský led se hnul. Hle, již plavo po Fontánce."
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Skuten, po tmavé hladin Fontánky nesly se loudav kry ledu,

pokryté na povrchu vysokou, jako sníh bílou vrstvou ledové tíšt,

vznikající na krech následkem nesíslných náraz na pouti z Ladogy
k Finskému zálivu. Mezi tím, co jsem pozoroval tiše k mostu se pod-

krádající kry, zavedl izvošík kon ke žlabu a pistoupiv k budce,

stojící tu na nábeží, zaukal na okénko. To se nazdvihlo a z nho
se vysunula ruka „Tuhle kopejka," praví izvošík, „groš (pl kopejky)

za dnešek a druhý za verejší vodopoj. Vy jste tu nebyl, zstal jsem
dlužen," Okénko se zakrylo, a izvošík pistoupil ke koníkovi, pohladil

ho po šíji a urovnal mu emení na hlav. Trvalo nkolik minut, než

koník uhasil žíze, pozdvihl kosmatou hlavu a obrátil ji k hospodái.

Tento vložil mu zase uzdu do tlamy, sedl na kozlík a pobídl koníka

do klusu. Bylo patrno, že izvošík jest i pánem povozu. Nešvihal kon,
netrhal za opra, vyhýbal se výmolm a jamám v dláždní. Když jsem

sestupoval s drožky, sal apku a „pozdravil s prázdníkem", t. j. pál
mi k svátkm. Zasloužil i tak o grivennik (10 kopejek) více.

Ulehl jsem pesvden, že v skutku as táhnouti na venek. Známí
odjíždjí, Petrohrad pustne, a k tomu Ladožský led, jenž bude mraziti

Petrohradský vzduch dobré dv nedle. Na konec aby lovk oblékal

opt kožich. Ne, radji pojedeme. —
Druhého dne pi aji smluvili jsme se s pítelem a spojili jsme

nezbytné gratulaní návštvy velikononí s návštvami na rozlouenou.

Nezbývalo, než zabezpeiti si místa ve spacích vagónech, opatiti se

na léto papiroskami, koupiti pro píhodu bedniku cigár, jež možno
bude kouiti, až se budeme toulati za zví po lesích — jinde totiž,

než na erstvém povtí ruských doutník kouiti nelze — a konen
oznámiti v novináské expedici na hlavní pošt zmnu adresy.

Rychlovlak z Petrohradu do vnitního Ruska, totiž na Moskvu,
odjíždí veer. Vyspíte se pohodln ve vagón, ráno budete v Moskv,
a odtud rozcházejí se jako paprsky železnice na vše strany po celém

Rusku. Zaujali jsme malé oddlení pro dv osoby se širokou pohovkou,

jež se pomocí dmyslného mechanismu dá promniti ve dv lžka.
Lokomotiva zahuela a vlak se hnul z nádraží.

Nikolajevská železná dráha — jejíž smr dle známé anekdoty na-

znail car Mikuláš, piloživ pravítko na map k Petrohradu a k Moskv
a spojiv ob msta pímou arou — stála sice híšné peníze, ale zdá

se, že je pece lacinjší, než mnohé ty nové dráhy, jež se sice lacino

staví, za to však se rozsýpají pod kolesy lokomotiv. Jakkoli dráha

Nikolajevská jest nejstarší v Rusku železnicí — vyjma kraoukou
dráhu Carskoselskou — nevyžadovala posud podstatných oprav a dlouho

se asi ješt bez nich obejde. A pece jest jediným pojítkem carské

residence s ohromnou íší. Pes padesát vlak pešine se každodenn
po ocelové pásce, poutající Petrohrad k Rusku, a skýtající bohatou

dividendu akcionám „hlavní ruské spolenosti", jež za výhodných
podmínek pevzala vždy výnosnou dráhu od státu.

Jedné vci nelze však spolenosti upíti, totiž že se stará co

nejpelivji o pohodlí cestujících. Nikde v Evrop nejezdí se tak po-

hodln jako na Nikolaj evské dráze. Následkem solidní spodní stavby

jedou vagóny po kolejích bez otásáni ; vagóny jsou širší než na
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drahách západoevropských, nejsou pínými stnami pepaženy, nýbrž

tvoí vždy rozsáhlý sál s východy v elních stnách. Pede dvemi
z obou stran jsou kryté, zábradlím opatené pavláky, na nž se mže
vystoupiti i mezi jízdou. Pavláky sousedních vagón jsou opateny
mstkem, aby bylo možno pecházeti z jednoho vagónu ve druhý,

a takovým spsobem lze projíti celým vlakem od jednoho konce do

druhého. U vchodu každého vagónu nachází se toaletní kabinet s umý-
vadlem a ostatními píslušnostmi. Dvojnásobné stny a dvojitá okna

chrání ped mrazem.

Nejpohodlnji ovšem jsou zaízeny vagóny první tídy. Vnitek
jednch tvoí spolený salon, v nmž rozestavena porznu kesla.

Stisknutím péra spouští se opradlo nazpt, sedadlo se pehne v ped
a keslo se promnilo v lehátko i s poduškou. Rusové však nepíliš

milují tyto spolené salony ; chtjí zstati ve svém rodinném kruhu
i pi cestování, a proto dávají pednos vagónm s kabinety, jichž

bývají tyi až šest v jednom vagón. Spolená chodba probíhá podél

vagónu, a z ní se vchází v oddlení s jedním anebo se dvma divany.

Yeer se divany mní v lžka, vždy dv nad sebou, pi emž i sedadlo

i opradlo se pevrací spodem vzhru, a tu uloženy již matrace, po-

dušky i prostradla, jež se každodenn vymují. V každém oddlení

je ped oknem skládací stolek, ventilátor a plynová svítilna, jež se na
noc zastírá záclonkou.

Vagóny se vytápjí parou nebo horkou vodou. Všude jsou roz-

všeny teplomry, a sluha nacházející se v každém vagón musí dbáti,

aby teplota neklesala pod 10" a nestoupala nad 16" R. U jednoho

východu je toaletní kabinet pro pány, u druhého pro dámy. V poslední

dob nachází se pi rychlovlacích i zvláštní vagón s kuchyní a restau-

rací, v níž se mohou cestující oberstviti i mezi jízdou.

Nemén pohodln jsou zaízeny i stanice. Restauraní stanice

stídají se u rychlovlak každé dv hodiny a jsou vystavny tak, že

vlak z Petrohradu i z Moskvy zastavuje vždy po pravé stran budovy;

koleje jsou totiž položeny z obou stran stanice, následkem ehož se

vlaky na nádraží nikdy nepotkávají.

Pro cestující prvních dvou tíd zízena je zvláštní restaurace,

mile se odporuující istotou, úpravností a prostorností. V jednom úhlu

postaven svatý obraz, ped nímž po celý den hoí lampada. Stoly, po-

kryté píbory a láhvemi svží vody, jsou vždy ozdobeny kvtinami

:

uprosted jídelny rozestavena jídla, z nichž stojící pi nich kucha
oddluje dle pání host. Ceny ustanovené editelstvím dráhy jsou

znan nižší než ceny Petrohradských a Moskevských hotel. V jiné

ásti jídelny nachází se ajový buffet, kde kypí samovar a prodává se

aj, káva a bílý chléb. V ele jídelny umístn konen tetí buffet

se zákuskami. Rusové ped jídlem obyejn „zakusují"' ; vypijí totiž

po sklence vodky a zajedí rznými studenými, solenými a uzenými jídly,

zejména kaviárem, sledmi, sardinarai, sýrem a p. Zde jsou na prodej

i konfekty, ovoce, doutníky a papirosy.

V jídeln každé vtší stanice jest i knihkupectví a prodej novin.

Krom toho okolo stn nacházejí se skín obchodník s výrobky míst-

ního umleckého prmyslu, zejména tovary kovové, kožené a tkané.



40 H- Jaroš:

Konen je na každé stanici zvláštní komnata pro dámy, spojená

s toaletou.

1 zde, jak vidti, je s dstatek postaráno o pohodlí cestujících.

Staloli by se však, že byste pece byli ímkoli nespokojeni, mžete
pání nebo stížnost svou zapsati do knihy, jež uložena na každé stanici

ve zvláštním stolku, od nhož klí má žandarm, stojící po as zastávky

každého vlaku na perón. Postaráno tedy také o poádek a bezpenost.

Jiné mén výnosné dráhy ruské nevyrovnají se ve vzhlede tom
dráze Nikolajevské; nicmén i tam postaráno o pohodlí aspo ve va-

gónech, které mohou smle závoditi s kteroukoli drahou západo-

evropskou. Taková pée o pohodlí cestujících má svou dobrou píinu.
Na západ pokládá se již za dlouhou cestu, musíli cestující stráviti

ve vagón den i noc; obyejn však trvá jízda toliko nkolik hodin,

v nichž tíse a nepohodlí nezdají se ani píliš citelnými. Však ped-
stavte si, že byste mli konati cestu na p. z Petrohradu do Sebasto-

pole nkdy v msíci lednu, kdy teplomr vykazuje prmrn 10" mrazu.

Užijeteli nejbližšího spojení a pokud možno rychlovlak, strávíte na

cest (pes 2000 verst) tyi dni a tyi noci. Stráviti tyi bezsenné

noci, sed v úzké kleci, do níž, kdykoli konduktor oteve dvée, naíií

mrazivého vtru, za dne pak nemíti místa, abyste teba jen nkolika
kroky rozeháli pekehlé údy : takové cesty nepežil by ani ruský

kupec, o nmž nelze íci, že by se píroda k nmu byla zachovala

macešsky. Petrohrad a Sebastopol není však nejdelší distance na

ruských tratích; Odsa, Vladikavkaz, Orenburg jsou ješt dále od

Petrohradu, a konati cestu mezi tmito místy pihází se velmi asto
nejen kupcm, nýbrž i úedníkm a dstojníkm. Za takých okolností

jest pée o pohodlí cestovatel nevyhnutelná, i sluší vyznati, že ruské

železnice iní zadost všem slušným požadavkm. Mn samému se pi-
hodilo projeti bhem jediného roku tikráte mezi Petrohradem a jižním

behem Krymu, pi emž k tydenní jízd v železniním vagón pi-

družila se ješt dvanáctihodinná jízda v koáe. Ale a již v zim za

teskutých mraz, a v lét za znojných paren opouštl jsem na sklonku

pátého dne povoz nejen živ a zdráv, nýbrž i — nehled na svrcho-

vanou jednotvárnost krajiny — úpln svží na tle i na duchu.

Znaje tedy ze zkušenosti, jak pohodln se cestuje po ruských

drahách, spokojen uvelebil jsem se ve vlaku, který nás z Petrohradu

unášel na jih. Na nkolik verst provázely nás ješt domy Petro-

hradských pedmstí, továren a rzných závod, mezi nimi tpytily se

zlacené bán a kíže pravoslavných chrám; pomalu však domy idly,

obzor pustnul, a konen jsme se octli v pusté, bažinaté pláni severu.

Všude, kam oko dohlédlo, blela a blýštla se voda na moálech, pro-

svitala skrze kmeny bezových porostlin a místy se shlukla v obšírná

jezera. Kde se ukázala suchá pda, byla hndá, holá; ani travinky,

ani lísteku nedovedlo slunce ješt vylouditi z promrzlé zem. .Ruský

duben chýlil se ke konci.

Když vlak po dvou hodinách po prvé zastavil, tmlo se již. Sluha

nám upravil lože, optal se, na které stanici nás má ráno vzbuditi, pál
dobré noci, pivel tiše dvée, a vlak pádil bez hluku a šumu dále

na jih.
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Leže ssál jsem voln dým papirosky, a bylo mi tentokráte skoro

líto opouštti Petrohrad. Porovnával jsem man „Palmyru severu"

v uplynulé práv zimní seson s tím Petrohradem, z nhož jsem od-

jíždl v tutéž asi dobu pede dvma lety. Tenkráte poínala sesona

ve smutku po zemelé carové Marii Alexandrovn a skonila kata-

strofou prvního bezna. Píšerná vesna r. 1881 zaryla se mi v pam
celou galerií skizzí a obraz. Vidím onmlé zástupy lidu na námstí

ped Zimním palácem, nad nímž se spouští se žerdi žlutý prapor

s erným dvojhlavým orlem ruským na znamení, že v paláci dotrpl

car Osvoboditel ; vidím hlavu na hlav po bezích Jekaterinského kanálu,

a daleko za francouzským divadlem, kde zástup nejhustší, blýskají se

pílbice gardových voják, obstupujících místo, na nmž nevsákla ješt

prolitá krev; a vedle mne, tváí ke Kazanskému soboru, nad nímž hoí
ve sluneních paprscích mohutný zlatý kíž, kleí ve snhu šedobradý

mužík, podle nho staruška jeho žena, kižují se, dotýkají se elem
chladné zem a vzdychají: „Hospodi, hospodi!"

A opt jasný, již jarní den. Hledím z okna svého bytu na roz-

sáhlý Semenovský luh. Jsou tam tisíce a tisíce hlav a jich stedem

valí se pravidelné šiky vojska. Tam na luhu jest asi hluk a šum, ke

mn však nedoznívá, i vidím jen davy a nad nimi blýštící se pílbice,

jež se pomalu posouvají ku pedu, pravidelnými vlnami stoupajíce a

klesajíce pi každém kroeji šiku, nad nímž se tpytí ledovým bleskem

vyleštné bodáky a hlavn pušek a tu i tam vzplane na slunci ohnivým

pruhem tasená šavle dstojníkova. Tak prochází šik za šikem ; a náhle,

jako by vichr zavál nad prostranstvím, celé se zavlnilo, a nad tmi
vlnami nesou se dv erné skvrny : z jedné trí ti, ze druhé dv erné
figurky — carovrah. Brzy figurky zmizely pod hladinou hlav a bodák.
Za nedlouho však se opt ukázaly, jedna po druhé se zahoupala

v erném rámci, postaveném na samém konci prostranství, až jich

všech pt viselo ve vzduchu. Vše to daleko ode mne, neslyšeti ani

hluku ani šumu, jen moe hlav se vlní a eí, a slunce zalévá svou

záí píšerný obraz . . .

Psal jsem tehda jednomu píteli, že se procházíme po Petrohradu

asi s takovým pocitem, s jakým bychom chodili po temeni sopky, jež

mže každou minutu rozevíti pod našima nohama ohnivý jícen. Podo-

benství sice hrozn staré, ale tenkráte bylo na míst. Neprošlo nedle,

aby policie nenašla nebo nehledala nkde nový podkop, zcela uchystaný

k výbuchu. Tam jej vybírali z rozkopané ulice, onde jej hledali po-

tápi pod mostem na dn eky, a co se v Petrohrad v ty dny mluvilo

a psalo, byl dynamit a nihilista.

A letošní zima? Na policejním iditelství zaznamenávali denn
prmrn tyicet ples a taneních zábav. Petrohrad si nahrazoval,

<'eho mu bylo zíkati se po as tíletého dvorního smutku. Nestail

plesm dlouhý masopust, nestaily dlouhé Petrohradské zimní noci;

poádány plesy dvakráte denn, odpoledne i v noci, a i vznešené dámy
holdovaly Terpsichoe tak vytrvale, že byly konen nuceny hledati

rady u divadelních tanenic, jakým prostedkem osvžují nožky po na-

máhavém tanci, ekali je nazejtí nové vystoupení. O smrti Gambettové
se nemluvilo ve vyšší si)olenosti tolik, jako o ruském kostymním plesu
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u velkoknížete Vladimíra, Pozvání na nj platilo za vysoké vyzname-

nání. Všichni historití malíi byli zaneseni zakázkami na sestavení

návrh historických ruských oblek. A dlouho, dlouho ješt po plese

líeny v novinách i v rozhovorech drahocenné obleky, v nichž se

v renaissanním paláci á la Strozzi na behu Nvském shromáždila

ást dopetrovské Rusi. Kdosi podotknul, že ruský veer u velkoknížete

Vladimíra byl vlastn jen pedbžnou zkouškou slavností korunovaních,

jež ohlášeny carským manifestem ješt bhem zimní sesony. Mohl by

ostatn íci, že celá zimní sesona se svými plesy, maškarádami, balety

a divadelními slavnostmi byla pedehrou slavností Moskevských, k nimž

upena všeobecná pozornost ihned, jakmile s nastoupením velikého postu

umlkla tanení hudba a zavely se brány ruských divadel. „Moskva"

byla v tu dobu heslem celé Rusi. —
Nikolajevské nádraží v Moskv založeno široce a rozsáhle, jako

vbec v Moskv vše jest rozsáhlé. Dobrých pt verst jede vlak mezi

skladišti, ohromnými hranicemi díví, jehož tu dosud užíváno místo uhlí

na vytápní lokomotiv; vagóny pecházejí s jedné koleje na druhou,

kolem okna míhají se pedmstské devné, vtšinou jednopatrové domky,

obklopené širokými dvory s prkennými ploty, za nimi v pozadí vážn
ní zelenosteché kopule chrámové s vysokými zvonicemi, prolamovanými

etnými okny a výklenky. Nkolikráte se mní panorama, jen v nej-

zazším pozadí nad moem zelených plechových stech trí nehybn
obrovská zvonice „Ivan Veliký" uprosted zlatých bání Kremlovských,

a opodál v právo záí zlacené kupoly velechrámu Krista Spasitele,

jichž obrysy utkví na první pohled v pamti diváka svým velebným

klidem pi vší ohromnosti rozmr. Zlatoskvoucí tato skupina, klenot

Moskvy a pýcha celé pravoslavné Rusi, nemizí s obzoru, dokud vlak

nevjede v obrovský, širou železnou stechou pepnutý podjezd u peronu.

Hodlajíce odejeti nejbližším vlakem dále, nestavli jsme se v Moskv,
která se v ty dni již zdobila ku pivítání nového cara. Nezdrželi jsme

se ani v Nikolajevském nádraží, kde v prostranné restauraní síni tak

píjemno pojísti Moskevské „scljanky", zdejší to speciality z kyselého

zelí a rzných solených ryb a mas : nýbrž užili jsme spojovací trat

a pevezli se na Kurské nádraží, odkudž jsme za nedlouho odejeli

dále na jih.

Za Moskvou mní se již pda. Absolutní rovina s nekonenými
bezovými a chvojnými lesy, mezi nimiž provedena dráha Nikolaj evská,

ustupuje tu mírn zvlnné pd, pokryté etnými už rolemi a hojn
zalidnné. Ddiny mají také už jiný ráz, než na severu, kde je sta-

vebním materiálem výhradn devo. Tam na sever od Volhy „jizby"

(chaty), sestavené v mathematicky pímé ulice, vynikají samy též mathe-

matickou pravidekiostí. Stny domk pobity prkny ve smru vodo-

rovném, stecha pokryta prkny pínými, rohy kryty tolikéž deskami

svislými tvoí vesms ostré hrany, tak že celé stavení iní dojem,

jako by bylo sestrojeno z lepenky. Veeje, rámy okenní, hebeny stech,

hrany štít, vbec každý pechod z jedné plochy do druhé vyznaen
typickými ezbami z pímoarného ornamentu, mezi nimiž první místo

drží koské hlavy a stylisovaní kohouti, onmi prostými ezbami, jež

spolu s vyšívanými ozdobami ruských žen posloužily za základ vysoce
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nyní už rozvitému ruskému slohu architektonickému. Jaké množství

umleckého materiálu podává staviteli ruský mužík, o tom svdí všechny

ty roztomilé letohrádky v okolí Moskvy a Petrohradu, osypané krajkami,

hehínky, runíky, náušnicemi, koni, kohouty, krocany, pávy,') sloupky

a krákoreky, jež dovedný architekt mže kombinovati do nekonena
a vždy mže býti jist píjemným dojmem. Ruská „jizba" upomíná
ásten na švábské devné domky, ale vyniká nad ony tém íili-

granové chaloupky vtší massivností a svým ' zcela pvodním orna-

mentem.
Ostatn nechopilo se ruského ornamentu jen stavitelství. On za-

vládl — a to s úspchem ješt znanjším — také v prmyslu um-
leckém, a sbírky spolku pro povzbuzení umní na Velké moské ulici

v Petrohrad svdí o vysokém stupni dokonalosti, jehož se dopracovali

Rusové na tomto poli domácí, ryze pvodní innosti.

Kolébkou ruského stylu jsou tedy vesnice v lesnatých rovinách

gubernií Závolžských, kde hojnost poddajného materiálu hovla všelikým

choutkám bujné fantasie samorodého stavitele. Vesnice na jih od Moskvy
postrádají už té pravidelnosti, a tamní chaty té bezúhonné pímosti linií,

jež charakterisují vesnice severní. Hlavním materiálem jest i tu sice

devo, však pímý km^ jedle a modínu ustupuje kivolakému listna-

tému stromu, ponejvíce dubu. Stechy už nemají štít a kryty jsou

vesms slámou, která ovšem pipouští málo ornament. Veškera um-
lecká dovednost a vynalézavost stavitelova sousteuje se tu na vy-

zdobení okenních rám a okennic, místy též hlavních vrat, které stojí

vždy opodál jizby v ohrad a jsou pokryty zvláštní sedlovou stíškou.

ím dále na jih, tím více mizí pravidelnost selských domk, až

na stepích, kde jediným stavebním materiálem je surová hlína, tenké

proutí vrbové a sláma nebo rákos, v obrysu celé chaty neshledáte

jediné pímé áry. Stny, stecha, ploty — vše tu splývá v jakousi

nepravidelnou, oválnou kivku, nad níž vyniká leda žer se skíkou
pro špaky.

Ale nezmnila se za Moskvou jen pda, zmnila se též její

barvitost. Výslunné strán zelenaly se už hebkým puchem mladiké
trávy a na pokraji les svítily se na bízách przrané žlutozelené

lístky. Vrby podél ruej byly uprosted ješt przraný, ale na obvodu

vroubil je už svtlozelený rámec se zlatým odstínem, jenž jako jemná
záe obklopuje rozvíjející se vrby, když se mladé jejich haluze po-

krývají jehndami. V úžlabinách stála voda a hladina její svítila se

barvou ultramarínu. V etných úvalech a stržích byly patrný jiné ješt

stopy jarních vod. Jsou dna jejich pokryta splavenou prstí a úboí
jich rozryta zejícími brázdami, jimiž stékala voda a rozmílala kyprou,

hlubokou prs.

Moskevsko-Kurská dráha liší se od druhých železnic stední Rusi

tím, že jí stálo v cest nkolik vtších gubernskýcli mst, jimž se pi
nejlepší vli nemohla vyhnouti, a že se podél trat nachází nkolik
historicky památných míst, následkem ehož patí k nejzajímavjším

drahám ve stední Rusi.

') Vše to jsou názvy rzných omamcnt.
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Nedaleko Moskvy po levé stran trat strmí na mírném návrší

velikolepé zíceniny Caricyna. Podivuhodná ta stavba, vynívající z lna
spustlébo parku nad nevelikým jezerem, peklenutým štíhlými oblouky

kamenného mostu, nebyla vlastn nikdy dokonena. Katein Veliké,

pro niž Caricyno stavno za letní sídlo, znelíbil se bizzarní, ponurý

sloh paláce, jenž jí pipadal jako obrovská rakev. Kázala zanechati

další stavby a od tch dob k Caricynu nezavítala. Palác, dvorní

divadlo, mosty, besídky, jeskyn — vše zstalo nedostavno, vše se

pomalu rozpadává; nešastný stavitel ruiny vzal si život.

Velikolepý dojem iní širé, etnými chrámy a zvonicemi bohat
profilované msto Serpuchov, a zvlášt jeho památný monastýr (klášter),

obehnaný pevnými stnami se stílnami, vžemi a branami, ped nimiž

nejednou se prohánly hordy tatarské, pluky litevské i polské. Byly

doby, kdy monastýr Serpuchovský stál již na jižní hranici íše Moskevské.

Nedaleko odtud, za Okou, na jejíchž bezích vystavno nyní msto
Serpuchov, hospodaili po vli stídav Tatai, Poláci a Litevci, roz-

jíždli se odtud nejednou až na Moskvu, která byla tehda ješt mlád,
ale už Ivíe, a dovedla nezvané hosti s krvavými hlavami odrážeti.

Oka, pes kterou pne se dlouhý mežový most, pokryta jest par-

níky a bárkami; u pístavišt zahrnutého toVary panuje ilý život.

Navigace nedávno teprve poala, a kupci hledí použiti jarní vysoké vody.

Dráha se dotýká dále Tuly, ruského Sheffieldu nebo Birming-

hamu, stediska kovového prmyslu, jehož arsenály zásobují Rusko
zbranmi a továrny rozesílají po celé Rusi samovary. Však jsou Rusové

hrdí na svou Tulu ; celé legendy o ní vypravují. Jednou prý Angliané

se chtli Tule vysmáti. Ukovali ocelovou blechu, nic vtší než skutená

blecha, s hlavikou a nožkami, a poslali ji Tulským mistrm se vzkazem,

aby jen hezky tiše kovali své samovary, ale s Angliany aby se ne-

mili. Tulští misti nehledali dlouho odpovdi: podkovali anglickou

blechu ruskými ocelovými podkovkami, každou podkovu s pti hebíky,
jak se sluší a patí, a poslali ji nazpt do Anglie. A milí Angliané
jsou prý podnes ješt dlužní odpovd.

V Tulském nádraží se obdvá. Komu po obd zbude nkolik

minut, mže si koupiti na památku samovar z Tulského kovu, smíše-

niny stíbra, mdi, olova, síry a salmiaku, nebo si prohlednouti roze-

stavené v ekárnách výkladní skín s Tulskými tovary, rznými drob-

nými ocelovými a vbec kovovými výrobky, jež charakterisuje zvlášt

erný smalt, protkaný stíbrnými žilkami. Ostatn sladkou upomínkou

na Tulu mže býti též Tulský marcipán prokládaný zavaeným ovocem,

jenž vám poskytne nkolik píjemných okamžik, až budete sedti zase

ve vagón u okna, fialovým vzduchem zírati v zamženou dáli, a skrze

štíhlé kmeny przraného ješt háje budou vám na dalekém obzoru

svítiti žhav purpurové pruhy ervánk, šlehajících úzkými štrbinami

modravých oblak.

Ostatní historické a jinaké památnosti podél trat, zvlášt ma-

lebný, mnohovžatý Mcensk a široširý Orel, halí se již v závoj noci.

Na nkterých železnicích mže se cestující oddati bezstarostnému

spánku jen v první as po vtší katastrof. K takovým patí též

Moskevsko-Kurská dráha, která má na Rusi asi takovou povs, jako
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mla z poátku dráha Františka Josefa v echách. Rusové vstupujíce

do vozu, vždycky se znamenají kížem; ale majíli cestovati po Kurské

dráze, nezapomenou na „naputstvennyj moleben" — duchovní slouží

jim požehnání s modlitbami za šastnou cestu. My mohli tentokráte

spáti bezpen; stopy ohromné Kukujevské katastrofy, jíž padla celá

hekatomba lidí za ob, nebyly dosud zahlazeny. V Tulské a Orlovské

gubernii železniní tra jde po rozhraní vod Oky a Donu. Táhle zvlnná
pda rozryta zde hlubokými úvaly a stržemi, obyejn suchými ; ale po

deštích valí se jimi dravé bystiny, jež splavují kyprou prs a pode-

mílají nad pomyšlení rychle svahy roklí a prohlubují nestálé své lože.

Železnice pebíhá nespoetné tyto úvaly po náspech, nasypaných z téže

kypré prsti, jež kryje okolí trat. Nedaleko Mcenska u vesniky Ktikii-

jevky pehrazen náspem podobný široký úval. Na jeho dn ve hloubi

asi deseti sáh pod kolejemi umístna byla trouba pro odvod dešové
vody. Prudkými lijáky na poátku ervence r. 1882 nahromadilo se

tolik vody, že se úval ped náspem promnil v jezero; nedostatená

trouba se zanesla jílem, ale proudící bystina si promlela nový východ

okolo trouby, podemlela a odplavila sypký obsah náspu tak, že zbyly

z nho jen jako skoepina drnem utužené boky a utvrdlá vrchní ás
hráze, držící se na pražcích a kolejích. Na pohled byla tra nepo-

rušena. Ale když lokomotiva vjela na podemletý násep, skoepina se

prolomila, a parostroj a za ním celý osobní vlak až na poslední vagóny

se sítil do strašné propasti, do obrovského hrobu.

Jel jsem nkolik dní po katastrof tmi místy. Mrtvé druhdy

zákoutí bylo i»lno života. Z obou stran trat nastavno bud a barák,
mezi nimi stánky s potravinami a nápoji, na trati v pedu i v zadu

vagóny, šum, hluk, rány kladiv a seker, skípot vozík a kotou,
a uprosted toho šumu a hluku zející propast, její erné boky posety

troskami vagón, a na samém dn protéká stružka hlinité, žluté vody,

tee tak lín a nevinn, jako by to nebyla ona, jež ped týdnem zniila

tolik lidí, k vli níž vytrysklo více slzí, než se nyní plouží krpjí
v kalném potoku.

Opodál trat doutnala zuhelnatlá bevna. Tam práv spálili

prkennou boudu — „morgou" ji poktili, — kam skládali mrtvoly,

vykopané z propasti.

„Kde pak jsou inženýi?" ptal jsem se svého souseda z vagónu,

nevida po celém prostranství ani jediné inženýrské uniformy.

„Tam, mezi dlníky — vidíte — v partikulárním (obanském)
obleku." — Pohledl jsem tázav na souseda. — „Z opatrnosti, víte —

"

vysvtloval mi dále. „V první dni po katastrof byly tu takové scény

mezi píbuznými nešastných a staviteli dráhy, že páni inženýi uznali

za dobré, neobraceti na se pozornost stíbrnými epaulettami. A víte,

kdy by šlo po právu, zasloužili by. Jen pohlete : takovou trubku za-

strili pod násep pro celé moe vody," a ukazuje pi tom na trouby,

jež voda vyrvala zpod hráze a zanesla daleko do nov proryté rokle.

Tenkráte se mnoho mluvilo a psalo, že stavitelé dráhy neujdou

trestu
;

povsti však pomalu utuchly. editelstvo dráhy dalo soudn
na sob vymáhati náhrady ranným a rodinám zabitých, inženýi pak
pomalu zase oblekli uniformy se stíbrnými epaulettami, a v Petro-
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hrad si založili nový klub, jemu/ dali — nevím, zda na posmcli ci

na výstraliu — jméno Kukujevka. Že se v novém klubu nekáli jen

ze bnch, lze souditi již z toho, že rorní píspvek lenský ustanoven

na tf-i sta rubl.

Nyní na všech nebczpeiiýeh místecli ])o celé trati na rozkaz

vlády místo trub vystavny pevné mosty, a krom toho za prudkých

liják smjí vlaky jezditi jen i)oloviní parou, v pochybných i)ak místech

musejí úi)ln zastaviti.

Za takovýcli okolností mohli jsme tedy spáti klidn i na Moskevsko-

Kurské dráze, a byli bychom spali sen s])raved]ivých bez pocliyby ješt

dle, kdyby nás nebyli vzbudili na Kurskm nádraží artlšcíri (iiosirii,

kteí nám pišli nabídnout svých, služeb pi snášení zavazadel.

Buftet Kurského nádraží, v nmž se sbíhají tyi velmi oživené

dráhy, i)ožívá povsti co nejlepší. Pelivá obsluha tatarského služeb-

nictva, výborná kuchyn a dobe zásobený sklep zjednaly nájemci

restaurace, tolikéž Tataínu, píze celé gubernie. Vlaky se tu stídají

po celý den, a zastavují vždy na delší dobu, následkem ehož je na

nádraží vždy živo, a zídka se stane, že byste nenašli mezi cestujícími

nebo hostmi dobrého známého, s nímž pohovoíte o místních záleži-

tostech, zvíte nkolik klep z gubernie, zajdete si ke kredenci, vyi)ijete

na jeho zdraví a on na vaše sklenku oištné, pojíte, zapijete ajem,

nový vlak je zatím sestaven, zvoní se po druhé, po tetí, a vlak se

pomalu probírá bludištm kolejí z rozlehlého nádraží.

Ruská msta, rozložená z pravidla na strmých bezích ek, iní

na diváka skoro vždy píznivý dojem, ehož píinou jest jednak znaná
jejich rozsáhlost, zelen natený železný kryt nízkých pyramidálných

stech, jež stoupají po svahu hor, jako by vyrstaly jedna z druhé —
jednak množství chrám s etnými kupolemi, hlavami, makovicemi a

zvonicemi nejrznjších tvar a barev vždy živých a sytých. Vše to

dohromady tvoí obraz zcela pvodní, v niem nepodobný mstm
stedoevropským s jich šedými zdmi, s vysokými štíty a s gotickými

vžmi nad ostrými hebeny cihlových stech. Ruská msta zvení ne-

iní dojem severu; naopak ploské stechy, živý nátr krytu i stn

a hojnos stromoví jim dodávají rázu jižního, s ímž souhlasí asto

též vnitní jich úprava, recte neúprava. Moltke, jenž pozoroval Moskvu

se zvonice Ivana Velikého, poznamenal, že inila na nho dojem roz-

hodn jižního msta, avšak zcela zvláštního, neho, eho nikde jinde

dosud nevidl. Výpov Moltkeova platí o nejvtší ásti mst velko-

ruských, o Kursku na prvním míst.

Nikdy nezapomenu arovného obrazu, jenž se mi objevil jako

vykouzlen vyšší mocí, když jsem pi první své jízd na ruský jih za

ranného podzimního jitra vyjel z nádraží a pede mnou se na strmém

behu Tuskae v zái vycházejícího slunce rozestel Kursk. Ze šeré

mlhavé pdy vystupovala bizzarní sms dom a chrám, záiv osvtlené

plochy všemožných barev stídaly se s ernými, hlubokými stíny, a nad

nimi tonuly v rudých paprscích sluneních zlaté bán a nesetné kíže

chrámové. Kouzelný ten obraz mnil se jako v kaleidoskopu každou

minutu, jak slunce stoupalo a vlak m penášel na jiné hledišt, dokud

nezaboil na jihovýchod a vysoký les mi nezaclonil vzácnou vyhlídku.
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Po nkolikahodinné jízd širými zelenajícími se nivami, mezi

nimiž ídkou vzácností se ernal nkde lesík anebo se zablela ada
bílých domk vzdálené vesniky, pijeli jsme na malou stanici, kde

jsme se rozlouili se železniným vlakem.

Na vyvýšeném perrpn, dláždném dubovými deskami, stál ná-

elník stanice, zabalen v tmavohndý pláš, s ervenou furažkou na

hlav. U samého vlaku stál žandarm s vypjatou hrudí, drže levici na

pochv šavle a pravicí salutuje odjíždjícím vagónm. Nkolik mužík
ve hndých tulupech, pepásaných provázky, v kulatých vatovaných

apkách a v láptích na nohou tvoilo skupinu u místa, kde složili

s vagónu zavazadla. Náelník stanice, zahlednuv nás, popošel vstíc

a podávaje ruku, pozdravoval nás. Co nakládali naše zavazadla na vz,
vešli jsme do jeho komnaty a dali se od nho pohostiti ajem. Potšil

nás zprávou, že cesty vyschly a mosty že jsou v dobrém stavu, tak že

za tyi hodiny pohodln mžeme projeti padesát verst, které nám
zbývají ješt do vesnice.

Nkolik minut potom sedli jsme v oteveném koáe, zapraženém

tyspeží v jedné ad — „etvjórka" po rusku. Koí, odný už v letní

oblek, držel v obou rukou šest širokých, jasn modrých opratí s et-
nými kulovatými stapci, a ekal, až ho pobídneme k jízd. Koí na

vesnici oblékají se po celé Rusi stejn. erné, široké, sametové šara-

vary do vysokých bot, na tle sametová bezrukávka, tsn piléhající

ke krku a stažená nad bedry koženým pasem, pobitým stíbrnými nýtky

a peskami. Zpod bezrukávky vynívají límeek a široké rukávy ervené
košile, na hlav sedí kulatá apka, osázená kolkolem pávími pírky.

Ve tvái vždy široký plnovous a dlouhé vlasy rozesány uprosted
nad elem

„Vše je uloženo? Nu stupaj!"

Nikifor (tak zvali koího) poznamenal se kížem, povolil oprat,
vydal ze sebe hvízdavý sykot, jenž platí koním za pobídku, prostedáci

zdvihli šíje a zastíhali ušima, poboní kon se zakroužili v právo

i v levo, pod kopyty se zdvihl prach, a koár se nesl po mkké,
široké polní cest, osázené dvma adami starých rokyt. Kolkolem
všude vzdlaná pda, pokrytá brálovou zelení ozimí, bez pímsi pestrých

kvt. Široké pruhy mladélio žita lišily se patrn svou modravou barvou

od šavnaté, žlutavé zelen pšeniné. PenesUi se polem vtík, zeleným

kobercem prošlehl temnjší stín s aksamitovým leskem. Nedaleko cesty

nad žitem zatepetal se skivan, a zalykaje se zpvem, zdvihl se do

výše. Mezi rokytami pelétali stehlíci po zdevnatlých stoncích loských
pelyk, ernobýl, bodlák a rozsochatých lopuch. Útlé, uhlazené

tasoítky bhaly po utvrdlé cest a vrtly dlouhým, ernobílým chvo-

stíkem. Jejich teskné iikání ozvalo se chvílemi v panujícím vkol
tichu, jehož hrub ani nerušilo hluché dunní pdy pod koskými
kopyty.

Projeli jsme rozsáhlou vesnicí, kde na výhone mává kídly celý

šik vtrník a kolem nich se pasou telata po mladém pažite. Opt
nkolik verst uprosted polí, a nová vesnice, kde pepahují kon.
SestQupivše chtli jsme se projíti zatím, co budou zapahati. Ale ze
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vrat statku, v nmž stáli kon, vystoupil šedobradý mužík s apkou
v ruce a klaní se již z daleka:

„Milosti prosím, rate poctíti návštvou, vejdte v jizbu.''

„Zdrávstvuj, Nikito, jak se máš?"
„Sláva bohu, jak jeho svatá vle."

„Ale víšli, že budeš bohat? Tak blízko stojíme, a já t nepo-

znával,"

„Nu, což škodí," pousmál se Nikita, a piblíživ se, chtl líbati

ruku mého spoleníka. Když tolio nedopustil, zadíval se mu do tváe,

zmil jej od hlavy do paty, po tvái se mu rozlil úsmv nelíené

radosti a oko se zalesklo vlažným svitem. Obrátiv se ke mn, pronesl

pak opravdovým tónem: „Jak baruk (mladý pán) vyrostli; a lícem

celý ddeek Pavel Vasiljevi, Znával jsem ho, jakž pak ! Tak jako by

pede mnou stál. Každý rok, když pijíždli na Ivanovku, vždycky

k mému nebožtíku báuškovi posílali : Což ty — vzkazovali — což ty,

Jeliferiji, skopc neženeš ! Oni nejedli jiné skopoviny, než z našeho

stáda. Druhé prý kozlem zavání, a naše ne. Zvláštní stádo bylo u nás,

a podnes ješt je chováme. Báuška nobožtík vždycky už pichystal

nejlepšího skopce, vykrmil do kulatá a pak sám ho vezl na zámek.

A Pavel Vasiljevi sám ho pijímal a báuškovi mému daroval za nho
zlatý. Pavel Vasiljevi byl písný pán — ó i)ísný ! Ale i)oádek byl

na jeho statcích, a právu všude byl prchod. Dobrý byl pán, tuze

dobrý ; dej mu bh radost vnou ! . . . Nu, požalujte, požalujte, ne-

zhrdneteli chudou svtnikou selské jizby."

Nikita byl staec let asi šedesáti, i)0stavy nevaln silné, trochu

nachýlené, ale doposud ilý. Mn líbila se zvlášt jelio hlava, která

mi pipomínala sochu sv. Petra na oltái v mém rodišti. Rumnná tvá
jemných rys byla ovroubena nepíliš hustou, jn-okvetlou bradou, sivé

oi svítily pod rusými brvami klidným leskem, a uprosted vysokého,

bílého ela, jakož i nad skránmi sedly chumáky šedých vlas. Celé

vzezení jeho bylo výrazem tiché, dobrácké povahy. istý katan a dobré

boty svdily o pomrné jeho zámožnosti. Nikita byl jednodvorcem,

jako všichni jeho sousedé v téže vesnici. Oni nebývali nikdy nevolníky,

nýbrž byli svobodni. Nenáleželi pod pravomoc statkáovu, ale podléhali

pímo státním úadm. Po zrušení nevolnictví byli sice s ostatními

sedláky v právech srovnáni, ponvadž ale vládnou rozsáhlejšími po-

zemky, než bývalí nevolníci, tší se pravideln vtšímu blahobytu.

Vstoupili jsme za Nikitou na rozsáhlý dvr, ohrazený dobrým
plotem a obklopený hospodáskými stavbami. Po levé stran vystavena

jizba z dubových beven a kryta slámou po malorusku.') Ped vchodem

') Maloruští krovelšíci (stechai) pošívají stechy tak dovedn, že není

vidti, kde pestává jeden došek a zaíná druhý. Snopky, smáené v roz-

puštné hlín, rozesávají se tak, že tvoí hladký povrch. Okap pistižen
pímoarné a heben posypán bílou kídou. Stechy takové jsou velmi

trvanlivé a do jisté míry též ohnivzdorné. Jinak Rusové naházejí prost
slámy na stechu, rozhrabou ji, aby tvoila stejn silnou vrstvu, a pe-
vážou napí dlouhými, ze slámy skroucenými povísly. Stecha ruská
nemže se ovšem co do úhlednosti vyrovnati steše maloruské. Po prvním
vtru vypadá obyejn rozdrchaná jako vrabí hnízdo.
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nachází se kryté 'oubí, ruské „krylco", z nhož se vchází do sín. Po

pravé stran, s okny do dvora, je „erná jizba", po levé stran,

s okny na ulici, „bílá jizba". V erné jizb se vaí, tam se zdržuje

rodina, tam i spí. Bílá jizba urena pro hosti a pro zvláštní pípady.

Nikita nás ovšem vedl do bílé jizby, i lépe eeno, do isté jizby.

Nebo bílá ani tato jizba nebyla. Záležely steny i strop z trám,

vkem dávno již zernalých. Zde výminen byla i podlaha prkenná.

Obyejné slouží za podlahu upchovaná hlína.

Vešed ped námi do svtnice, Nikita optn se uklánl a ukázal

nám ke stolu, postavenému v úhlu napí proti dveím, naež se vrátil

do sín,

Hle, jaký nábytek jsme shledali v bílé jizb zámožného sedláka.

Podél stn sbity z tlustých, nehlazených dubových fošen lávky, jež se

sbíhají za stolem v úhlu. Nad lávkou pod samým stropem v kout
polika, na níž postavena stará, zaernalá ikona, a vedle ní leží tolikéž

vkem sešlá kniha — patrn bible. Na okénku vedle stolu leží sešit

papíru, lahvika s ernidlem a péro. Jsme tedy v dom gramotného,

t. j. písma znalého mužíka. V druhém kout zavšena skínka s ajo-

vými íškami, a vedle stojí samovar. Na právo ode dveí stojí pec,

a za zídkou sedí na vejcích husa, jež si našeho píchodu hrub ne-

všímá.

Za nkolik minut vrátil se Nikita s láhví a sklenikou, za ním

jeho žena nese bochník chleba a devnou solniku. Sama staruška

hluboko se uklání, pohlíží bojácn s jednoho na druhého a zve ne-

jistým hlasem ochutnati chleba i soli.

Nikita zatím už nalil sklenku vodky a nutí vypiti.

„Za tvoje zdraví, staíku; bud zdráv! A sám ty, což nepiješ?"

„Dovolíteli, vypiju." Nalévá, pak vypjav dva prostední prsty,

znamená se kížem, obrácen k vetché ikon, a se slovy „Hospodi,

blahoslov!" prázdní sklenku. Vytáhl jsem papirosku a chtl jsem ji

práv zapáliti, ale spativ dvouprsté znamení kíže, vložil jsem ji opt
do pouzdra. Nikita je starovrec, rozkolník; proto ta stará, zaazená
ikona a bible, odtud i jeho gramotnost. Starovrci pokládají kouení
tabáku za výmysl dábelský, tabák sám zovou áblovou zelinou, i ne-

sluší se zneuctívati píbytku jejich dýmem tabákovým. Nikita podotknul

:

„Pokoui se zachtlo; nu pokute si, pokute; vsak neuškodí."

„Není teba, pokám až na ulici."

„Nu, tak bude lépe," dodává spokojené.

Staenka vrátila se po druhé ze sín, a tentokráte nesla mísu

s vaenou slepicí. Postavila na stl, rozestela ped námi dlouhý runík,

vyšívaný po obou koncích ervenou a modrou pízí pímoariiými orna-

menty s nezbytnými kohoutky na vrchu, a zvala nás okusiti. Nikita

nutil, staruška nutila, což bylo dlati. Rozezal jsem jediným velikým

nožem slípku, vzali jsme každý po kuse do ruky a pojedli, co jsme
mohli. Staeek jen po velikém nucení dal si íci a sáhl také do mísy

:

staruška se však neosmlila. Sama jen stále nás pobízela, a bylo vidti

na vráskovité její tvái, jak ji tší, že jsme nezhrdli plodem jejího

kuchaského umní.
OSVÉTA l86. 1. 4
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Po chvíli vrzly dvée, a v nich se ukázala rozcuchaná rusá hla-

vika. Nikita spozoroval svého vnouka a zavolal ho do svtnice ; hned

za ním vešla i snacha hospodáova, matka Kirjuškova, žena jednoho

ze syn Nikitových. Omlouvá se, že prý Kirjuška chtl mermomocí

vidti baruka a nedal se udržeti. — „Nu, což škodí," chlácholí ddeek
zaleklého klouka, jenž se celý schoulil ve dlouhý a široký kaftan,

vlekoucí se za ním po zemi, zddný patrn po starším bratrovi.

„Slavného to máš vnouka," chválím Nikitovi kluíka.

„Och, on je ipera, jen že zde se ostýchá," omlouvá Nikita Kir-

jušku a hladí ho po hlav. „Nu jdi, Kirjuško, poceluj barukovi ruku,

jdi" — pobízí kluíka, jenž se pomalu batolil okolo stolu a snažil se

zachytiti ruku mladého pána. Tento však vyal z kabelky hrs cukrátek

a vsypal je kloukovi do obou dlaní. Chlapec byl nyní na rozpacích,

co dlati? Ddeek pikázal pocelovati barukovi ruku, ale jak ji nyní

zachytiti, když vlastní dlan jsou plny cukrátek. Obrací modrá oka
9 jednoho na druhého a kývá pi tom povážliv umounnou hlavikou.

„Poklo se, Kirjuško, barukovi," vyvádí ho nakonec matka z roz-

pak; „pkn se poklo, tak ..." a kluík se uklání nemotorn celým

tlem a pak se batolí za matkou zase do sín.

Kon byli zatím zapraženi, rozlouili jsme se s Nikitou a jeho

staenkou, vyjeli jsme ze dvora, a za nedlouho jsme byli zase v ro-

kytové aleji.

A tu se ukázalo, že sliby náelníka stanice byly plané. Koár
vjel na tasinu, kola se zaízla do bainy, kon opírajíce se vší silou

o zkornatlý povrch moálu, proboili se také. Všechny snahy Niki-

forovy i naše, abychom dostali koár na pevnou pdu, ukázaly se

marnými. A snad bychom byli stáli na cest až do noci, kdy by ne-

bylo tudy náhodou jelo nkolik mužík, kteí vytáhli koár z bainy

a pomohli nám z nesnáze.

Po tomto nepíjemném intermezzu dojeli jsme šastn k ece,

pejeli bez nehody most, a za nedlouho se ped námi s návrší otevel

pohled na bárský (panský) dm, ležící v rámci svží zelen, pod ním

v údolí se modrá hladina rybníka, vroubeného jívami a rokytami,

uprosted vody ostrvek s holými ješt vlaskými topoly, a dále na

právo na táhlém svahu nad íkou rozložily se adou selské dvory,

nad nimiž se ernají kídla vtrných mlýn, jichž tmavé kontury oste

se odrážejí od svtlého blankytu jasného nebe.

Jsme doma na vesnici. Co jsme v ní shledali, jaký lid, jaký

život, jaké radosti a jaké stesky, o tom budoucn.
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Vácslav Štulc.

K jeho sedmdesátým narozeninám

napsal

Ferdinand enský.

]^jj robírámeli ponkud podrobnji djiny písemnictví eského, jak

se za první polovice našeho století bylo utváelo, shledáme, že

rok 1834 a r. 1859 iní jakési zjevné rozhraní mezi temi
obdobími v naší literatue ; období první až do poátku let ti-

cátých, v nmž naši ctihodní veteráni literární, bratí Jungman-
nové, Jan Svat. Presl, bratí Xejedlí, Šeb. Hnvkovský, Antonín

Marek, Ant. Puchmajer, Jos. Libosl. Ziegler, Jos. Miloši. Rautenkranc,

Frant. Sláma, M. Mil. Zdir. Polák a jejich druhové, svou prpravnou
práci na oživení národa a písemnictví eského byli ukonili ; období

druhé (od r. 1834), v nmž druhá generace spisovatelská v potu již

znamenit rozhojnném k eeným starším vzdlavatelm se zápalem

vlasteneckým a s horoucí láskou se b)'la pipojila, aby je na dráze

nastoupené zdárn a zdatn podporovala; a období tetí (od r. 1859),

v nmž po pestálé politické reakci vystoupilo na pole literární zase

nové pokolení (Hálek, Neruda, Heyduk, Pfleger, Bob. Janda, Schulz,

Svtlá, Šmilovský a j.), anož za všeobecným pokrokem novovkým
literaturu na vysoký stupe dokonalosti povzneslo. ')

Pihlédnme blíže k období druhému. Za vznešeným píkladem
prvních kisitelv mezi jejich stoupenci objevil se pojednou duch ná-

rodnosti v mladistvém nadšení, a síly ducha toho smle a jásav se

rozvinovaly. Yždy pda druhé této generaci byla aspo už ásten
upravena, vzduch oištn, hloží neblahých pedsudk valn vymýtno
a cestovníci práv picházející mohli se tudíž volnji pohybovati.

Již tehdáž bylo událostí znamenitou a zjevem v chudiké literatue

utšeným a mnohoslibným, že roku 1834 jednou dobou poalo vycházeti

tré zábavných a pouných asopisv. eská Vela, Kvty eské a Sv-
tozor, kolem jejichž snaživých redaktor, elakovského, Tyla, Šafaíka,

se shlukla bujará ada mladších literátv. Byli to jmenovit : Karel

Slavoj Amerling, Množislav Bakora, J. F. inoveský, Frant. Doucha,

Karel Jarom. Erben, Vácsl. Filípek, Jos. Franta Šumavský, Frant.

Hajniš, Jan z Hvzdy (J. J. Marek), Jos. Krasoslav Chmelenský, Bo-

leslav Jablonský, Frant. Jar. Kamenický (Vacek), Frant. Cyril Kampelík,

Mat. Fr. Klácel, Jan Pravosl. Koubek, Jos. Polemjr Koun, Jaroši. Ki-
enský, Jaroši. Langer, Karel Hynek Mácha, Jakub Budisl. Malý, Vácsl.

Jarom. Pícek, Jos. Bojisl. Pichl, Jaroši. Pospíšil, Jos. Procházka, Frant.

Jarom. Rubeš, Ant. Rybika, Karel Sabina, Jos. Frant. Smetana, Vácsl.

Stank, Frant. Sušil, Alois Vojt. Šembera, Karel Bolesl. Štorch, Vácsl.

Svat. Štulc, Jan Slavomír Tomíek, Frant. Betisl. Trojan, Karel AI.

Vinaický, Jan Eraz. Vocel, Ant. Jaroši. Vrátko, Karel Ladisl. Zaj)

a mnozí jiní.

') O této dob chystáme do Osvty zevrubnjší pojednání- Bed.

4*
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Ejhle, jaký to statný šik mladšího spisovatelstva vlasteneckého

!

Jaký to nepetržitý kruh probuzených vlasti synv, jenž sob navzájem

podával úinné ruce k jednomu a témuž svatému úelu, ku zvelebení

jazyka, ku povznesení literatury, k oživení národnosti. Arci vsickni

tuto jmenovaní nedostoupili ad astra, na vyšší stupe literárního pso-
bení. Nicmén jejich píkladná snaživos, jejich vlastenecká horlivost,

jejich nezištná píle, aby dle sil svých a schopností ku probuzení ná-

rodnímu pispívali, bude od nás vždycky s úctou vzpomínána. ')

Bohužel, že již jen skrovný hlouek z této etné družiny posud

žije mezi námi ! Ovšem uplynulo celé plstoletí od tch dob. Z ohnivých

jinoch stali se úctyhodní stíbrovlasí veteráni. I mohli bychom s tmi,

kteí nám ješté zstali, nejen padesátileté jubileum jejich psobení na

poli eské literatury, ale skoro pi všech i sedmdesáté a víceleté na-

rozeniny jejich slaviti.

Jedním z nejúiiilivjších, anobrž i nejpednjších z oné ady
pracovník byl Vácslav Svatopluk Štulc, narozený 20. prosince 1814

na Kladné, jehož více než padesátileté psobení spisovatelské jakož

i uitelské a knžské ve skrovné rt vylíiti sob jsme za úkol obrali.

Již jako studující na gymnasiu Staromstském Štulc jal se piln

piuovati jazyku ruskému a polskému. Zvlášt k jazyku polskénm

pilnul plným srdcem, jak tehdáž za nešastného povstání a pokoení
Polsky mezi omladinou vlasteneckou ani jinae býti nemohlo. Byia pak

ješt jiná píina, pro sob Štulc pobratený národ a jeho literaturu

zamiloval. Toho asu seznámil se s mladým Polákem, knížetem Jiím
Luborairským, s nímž záhy vešel v nejužší svazek pátelský. ") I uve-

') Tu nám bezdky pichází na mysl až píliš aristarchovský, zajisté ne-

zasloužený úsudek o literatue naší z, let ticátých, jejž a jen v list

soukromém vyslovil vt-lduch Pav. Jos. Šafaík. Píše zajisté dne 12. února
1839 svému literárnímu píteli W. A. Maciejowskému z Prahy toto:

„Po celou dobu nevyšlo zde nic, co by pro Tebe bylo zajímavo, vyjí-

mámeli Jungmannv Slovník a (musejní) asopis. Z této píiny nemohl
jsem Tob také nieho poslati. Také nyní nieho nemám ; ano pokud mi
jest známo, nesmíme oekávati nieho nového dkladného a ádného
v naší literatue, nebo není nic takového pipraveno. Celá naše tak

zvaná literatura skládá se z rymovaek nkolika nezralých chlapcv a

z bídných kompilací v denních listech, vcí, pi jejichž tení se lovku
dlá zle (NB. Šafaík byl toho asu censorem i bylo mu v úad tedy

všecko ísti, co bylo eského podáno do tisku) . . . vše jest makulatura.'' —
A o nkolik nedl pozdji (31. kvtna 1839); „A u nás pole literární

neleží práv úhorem, daí se pí-ece na nm nejlépe — býlí. Dobré plody

jsou zde ješt idší, než jinde. Neznám knihy v tomto roce, kterou bych
Ti mohl jmenovati jako solidní a potebnou." A pece vyšlo ve tíletí,

po nmž byly napsány ty listy, nkolik eských dl, teba nevynikajících,

ale pece takových, aby se o nich literárnímu druhu aspo slovem zmínka
stala. Vyšel r. 1830 Máchv Máj, almanah Vesna o tech ronících
(1837—39), Vnec ze zpv vlastenských tolikéž (1837—1839), Nerostopis
Preslv,(1837), Kytka Chmeleuského (1838), Vocelovy Pemyslovci (1839),

Tylv estmír (1838), Kubešovy Deklamovanky, Bibliothéka zábavného
tení a vedle toho nkteré dobré peklady, jako Balbiho Zempis, Zapem
a Štorchem zpracovaný, Sexta Aurelia Viktora Djiny ímské od J. Chmely,
Cervantesovy novely peložené od Píchla, Panna Orleanská v peklade
Machákov a j. v.

*) Lubomirski zavítav r. 1834 do Prahy, byl Štulcovi na iilosofické fakult

v posluchárn nejbližším sousedem' a brzy pak i n;^jsrdenjším dvrníkem.
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ejnil již r. 1833 pod pseudonymem Vácslav Svatopluk Kladenský první

své pokusy pekladatelské v Jindy a Nyní a r. 1834 ve Kvtech eských*

Byly to dv dumy o Michaelu Hlinském o Stanislavu Žulkewském, jež

vyal ze Zpv historických ctihodného tehdejšího veterána básnického

Juliana Ursina Nieincewicze
;
pak Mickiewiczova Óda na mlados, histo-

rická povst Thad. Bulgarina, Esterka, a jiné pojednání^ satirické,

Výstraha zteštncm a vtroplachm, podle Bulgarina na pomry eské
zpracované; dále popis „slovanského Amsterodamu," zhynulé Vinety,

a nkteré pvodní drobné básn lyrické (Ó hvzdo má, ó slunce mé

!

Temno vkol, jen ve zdálí ní k nebesm pyšný chlum). Akoli byl

tehda teprv ve svém dvacátém roce, vládnul již mluvou vytíbenou, anaž

od slohu ostatních zaáteník svou plynností a ryzotou se valn lišila.

Po as theologických studií (1835— 1839) byl již stálým spolu-

pracovníkem pi tehdejším asopisectvu, zejména pi Pospíšilových

Kvtech, do nichž dílem své lyrické básn (Pomnnky na Slovensko,

Osamlec, Plavba, Veer)^ dílem peklady z jiných jazyk, z Herdera

Kvítí- sebrané na východ (epigramy asomrné), z A. Mickiewicze Ti
Budrysové, Sen, Znlky Krimské a jiné ukládal. Vbec byl mu tento

velmistr polský básníkem nejzamilovanjším. Již roku 1837 o sob
uveejnil jeho proslulou povst z dj litevských a pruských, Konráda
Walleuroda, a i ye vku pozdjším sob, jak dí, „nkteré volnjší

chvíle peklady Mickiewiczovými oslazoval" tak, že vyjímajíc Pana
Tadeáše, Eliškou Krásnohorskou pozdji mistrn peloženého, všecka

elnjší díla básníka toho, Gražina, Sonety Krimské, Dziady, Balady

a veliká ás drobných básní a bajek ve pevodech Štulcových pešla

do literatury eské. ') „Není mne tajno," dokládá pekladatel ve své

pedmluv, „že tyto na mnoze nové peklady mají své vady; ale tolik

tuším, že i v této snad mén dokonalé úprav milovníkm slovanské

literatury i'Oslouží alespo potud, pokavade šfastnjší nkterá ruka ne-

podá lepších a dokonalejších." Tohoto pipomenutí, svdícího o skrom-

nosti pekladatelov, ani teba nebylo. Kdož se pohroužili do tení

pevod štukových, védíí, že se vyznamenávají mistrnou precisností

.1 že nám podávají originál v peklade co možná nejvrnjším.

Mluvíce již o literatue polské, pipomínáme ješt, že Štulc r. 1863
I 18H4 ve Kritické píloze k Národním Listm uveejoval všeobecné

piohledy o rázu literatury polské, jež inily jakýsi úvod do starších

Vzájemnou myšlenek a cit výmnou oba poíali týmž takoka citum cítiti,

v týchž vóíJách žíti, k týmž úelm se nésti a týmž okem hledti v šlí-

a hloubi slovanského života. Liibomirski za dvouletého pobytu svého

v Praze poznav (!ochy a dje národu našeho, se vší vroucností jinoáské

duše jjilnul k véri naší. Byiyt pak tehdejší asy nemálo píznivý k pro-

liuzcní a utužení vzájemnosti slovanské.

') Kniha peklad básní A. Mickicwiczovýcli vyšla r. 1878 v Kobrov Národní
l)ibliothéce jako její 52. díl v objemném svazku (562 str.), spis Štulcovýcli

jako svazek druhý. Tyto peklady své jakož i první vydání Pomnnek na
cestách života Štulc vnoval „nehynoucí památce Jiího Jjubomirského,
ayna otiny vzorného, péstovatele slovanské vzájemnosti obtovného, Poláka
bratrsky Cechm oddanného a druha po všecky asy vrným vrného "

Konrád Wallenrod již ped tím^ vyšel po druhé v Brné ve Vymazalov
Slovanské poesii též pevodem Štulcovým.
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i novjších djin této literatury. Pehledy ty pedítal v Umlecké
Besed, kde je posluchastvo s' pochvalou pijalo. Tak byl proslavený

náš veterán, a tak díme, nejpednjším svého asu tlumoníkem a

pstitelem vzájemnosti mezi národem polským a eským.

Roku 1844 Štulc, když byl duchovním správcem v ústav slepc
v Praze, vydal úhlednou knížeku s pknými rytinami s názvem Pa-

desáte hajek a nkolik vážnjších básniek pro naše milé maliké, ')

již vnoval památce velešlechetné paní Anny Hofmannové, paní na
Tchobuzích v Táborsku, která po devatenácte let v nejtžších ne-

mocech bez ustání a bez ušetení vlastního zdraví ošetovala profesora

Bernarda Bolzana. K tomuto vysoce uenému, ušlechtilému muži a

píznivci svému Štulc již ped svým do semináe vstoupením pilnul

s nejvtší úctou a náklonností, jejž ve svých Pomnnkách '^) touto

nžnou vzpomínkou apostrofuje

:

Kmete drahý, oslavený
miste v svatých zápasech,

jaké ve mn doved zmny
vhlas Tvj a lásky dech!

Já t zoil, na oltái
když jsi svoji duši klad,

já Tvých in vidl zái
a v Tvém nitru mír a lad.

Já T vidl, vidím dosud
a svj blahoslav osud,

pokud srdce bude ží,

neustanu blaho sí.

Vymaniv se nejprve z oblíbeného díve deismu, „Štulc pivinul

se ku kesanství a pokroil pak hlavn psobením spis Bolzanových

i dále : stal se celou duší katolíkem, plana nadšeností pro zásadu

svrchovanou, pro blaho lidstva, v nížto vlastenecké náhledy svoje tak

v jedno spojil, aby Slovanstvo v uskutenní jejím mlo úlohu elnou
a estnou." '*) A s tohoto stanoviska teba, abychom na všecky ostatní

a veršem a prosou psané a zpracované spisy Štulcovy vždy pohlíželi.

O rok pozdji (1845) vyšla od Štulce sbírka zpv lyrických.

Pomnnky na cestách, života. Zdi dob pedbeznových, kdy každý projev

citu vlasteneckého nacházel vábného ohlasu v probuzených vrstvách

obecenstva eského, byly básn tyto rády a hojn ítány. Básník putuje

') Bajky jsou volným veršem zpracovány podle vydání nmeckého, jež ve
dvou svazekách vyšlo v Hamburku, jsouc illustrováno obrázky od Otty
Specktera. Kniha Štuková vyšla jako první íslo Všenáuné bibliothéky

pro mládež, kterou v letech tyicátých svým nákladem jaly se vydávati
„Uitelské porady v Budi" a kde také, jak povdomo, pod správou
Ámerlingovou všeliké jiné nauné, vdecké a klasické spisy, jako Homerova
Odyssea, pel. od Ant. Lišky, Thomsonovy Poasy, Douchou peložené,
Shakespearev Othello v pevode Jakuba Malého, Promyslný Posel, Knížka
o hmyzech od Amerlinga, rozliné školní atlasy, tabulky a rytiny (podobizna
Ludevíta Gaje, taráe Krolmusa) a jiné se vydávaly. Odbratelé byli

„Stálcové" tak zvaní. Avšak "Všenáuné bibliothéky vyšlo jen toto jediné

íslo. Bajky Štulcovy až podnes dokaly se tvrtého vydání.
^) Druhé vydání r. 1874 v Nár. Bibl. str. 192.

*) Srov. obšírný životopis Štulcv, ve Svtozoru r. 1869 uveejnný, str. 271.
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po vlastech eskoslovanských, pozastavuje se na jednotlivých místech

eských i moravských, jež jsou památná dílem historicky dílem jako

rodišt proslavených a zasloužilých o vlast mužv, a v nálad vlaste-

necké vroucn ta místa opvuje. Sbírka jest rozdlena na ti ástky

:

Mé vzdechy. Mé plesy, Mé hlasy. Zahrnuje v sob celkem 203 básn
(ve vydání druhém z r, 1874), jež -formou nápodobují elakovského
Rži stolistou, a jedna každá báse jest zaokrouhlena na ti sloky

o tveroverší trochaickém. Vedle horoucného vlastenectví pevládá
v nich okázale duch knze církevního v nejširším slova smyslu a vy-

znání víry básníkovy jako katolíka, lidomila, pi tom pi všem arci

vždy echa upímného a nezlomného. Zde nkteré z tch verš na

ukázku

:

Ješt stojím! Zdaž nepadnu
dnes i zjitra, tu i tam,

a ve chladném rove schladnu?
Chvje se, ach, nevím sám!

Stojím ješt a vidoucí

vlas i bratry, duše mroucí
vzdychá: „Pane, tu mne nech,

až zas vzejde slunce Cech."

„Co z nás bude? Kam se dje
vlas i sláva národu?
Lumír umlk: kdo koleje

zvrátí zlého osudu?"
Tak tu lkala duše duši

a v tom: „,Slzy nám usuší,

doufej brate"" — zvolal druh —
„„vný otec, dobrý bh!""

Boha, rod, vlas. lidstvo celé

vrné nose v útrobách,

já tu lásku duše velé
za hrobový nesu práh;
donesu ji, bycht ml katem
na stinadle zahynou.

Radji smrt katv rukou,

radj žalá hluboký,

radj bídu s každou mukou
radj pam prokletou,

než bych zradil víru svou.

„Bh a vlas!" — to svaté heslo

v duši pojmi, brate mj,
by i ve prach elo kleslo,

i v prachu Ty k heslu stj!
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Pro vlas drahou, Cechu vrný,
nelekej se obtí,

a hy vrah i nevdk erný
stíhal Tebe v záptí.

Zvlášt rázná a vlastenecky mužná jest znlka Na Šumav

:

Chrámem, týnem, Šumavo, jsi

drahá synm národa . . .

Marno vrah tmy a davy
draly se v tvé záseky

;

ech jim tady srážel hlavy

ve hrob nectný, daleký.

Zsta, ím jsi, po vk vk
týnem svatým proti vzteku
blahoborných vrah všech —
hvozdem eským, hradbou ech.

Pomnnky již roku píštího (184G) po svém vydání došly dstoj-

ného pekladu do nminy, ^) a to prací velezasloužilého našeho básníka

a pedafíoga Josefa Wenziga. Nejedny píznivé hlasy v kritických aso-
l)isech nmeckých za oné doby a nkteré z peložených tchto znlek,

umístné ve velkém díle Scherrov Bildersaal der Weltliteratur (1848),

nasvdují tomu, že Pomnnky nebyly bez ceny.

Máme ped rukama ješt ti jiné sbírky básnické od Štulce,

Harfu Siónskou (Hlasy a ohlasy hebrejské). Na Tatrách a pod Tatrami
a eské dumy. První cyklus, složený po spsob Byronových Hebrejských

melodií, horuje o tužbách a stescích lidu israelského, otiny zbaveného,

mezi národy zavrženého. A jakož jsou osudy lidu israelského podobny
k osudm národa našeho, tak i básník náš tklivými slovy pronáší tužby

a stesky, rady a výstrahy k národu našemu se vztahující. Na Tatrách

a pod Tatrami jsou elegické tužby a vzdechy nad uhnteným v porob
národem slovenským. Povstaly vtším dílem již asi ped plstoletím

(1834— 1836). Básník náš za let studentských totiž rád cestoval po

Morav a Slovensku a tak z vlastního názoru seznal slovenské bratry,

jichž se tklivými slovy ujímá, doufaje v šastnou jejich budoucnos:

Stiš se Hrone, bystrý Hrone,
slovenský lid neutone;
zkvetouf jemu zlaté asy:
láska synv matku spasí.

Dumy eské jsou konen zpvy politickými, co do formy velkou

zpvností se vyznamenávajíce. Jsou nadchnuty velou láskou k národu,

radíce, jak by se ml v zápasech svých zachovati, ^)

Nuže, kdos národu a vlasti syn,

míjeje slzami kropený hrob
vzhru se vzchop

!

') Vyšel s názvem: Erinnerungen auf den Wegen des Lcbens v Praze ná-

kladem íVid. Ehrlicha.

') Jak zmínný již životopisec Štulcv (ve Svtozoru 1869 pag. 280) uznává,

náležejí Dumy eské a Harfa Siónská mezi nejlepší toho druhu verše

eské.
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k svatpmu dílu se mj,
v ddinou roli semeno sej

:

semeno pravdy a krásy,

ctnosti a svobody, blaha i spásy.

Mnohem rozsáhlejší než básnická byla a jesti dosud innost

Štulcova na poli literatury náboženské. Poínaje rokem 1847 Štulc

vydával a redigoval katolický týdenník Blahovst, jenž od r. 1855 za

píinou tiskových pomr po volných sešitech vycházel. Po rznu pak

vydal hojnost spis náboženských, Besedy katolické, modlitební knihy

(Hvzda Betlémská, Milosrdný Samaritán, Patero ervených korál),

polemický spis Renan a pravda, zejména životopisy mnohých svatých

a svtic, život sv, Alžbty, sv. Anny, sv. Barbory, sv. Cecilie, sv. Máí
Magdaleny, sv. Ferdinanda, sv. Františka Serafského, sv. Prokopa,

sv. Vojtcha, sv. Cyrila a Methodia a j. A roku letošního ujal se re-

dakce skvostného vydání Písma svatého, Gustavem Doréem illustrova-

ného, nákladem Ottovým. Tu pipomenouti dlužno též katolického

kalendáe Poutníka z Prahy, jejž Štulc drahn let redigoval, jakož

i Národního kalendáe Peírkova, jehož upravovatelem od smrti vyda-

vatelovy až podnes jest.

Štulc byl dvakrát i redaktorem asopis politických. Obana
(1848—49) záhy zaniklého a Pozoru (od r. 1861), novin obanských,

které z poátku dvakrát týdn, pozdji každodenn vycházely. ídil je

ve smru federalistickém, hájil v nich dležitostí knžstva katolického,

stál v adách opposice proti Schmerlingovi a byl za tou píinou od-

souzen do žaláe na dva msíce a ku ztrát 1000 zl. z kauce.

Vysoce záslužné bylo i psobení Štulcovo na stolici uitelské.

Roku 1848 byl povolán za uitele náboženství na akademické gymnasium,

kde také eštin a djepisu vyuoval. A když r. 1853 gymnasium bylo

zvráceno na ústav nmecký a sbor uitelský z veliké ástky byl roz-

l»týlen, ml býti také Štulc pro své vlastenecké smýšlení odstrann,

i zstal na míst jedin intervencí kardinála Švarcenberka. Jak blaho-

dárn ve škole psobil, o tom vydávají svdectví sta a sta jeho od-

chovancv akademických, kteí jej chovají v nejvdnjší pamti.

Vedle úadu uitelského býval a jest Štulc knzem nejvzornjším.

Roku 1850 podal myšlenku k vystavní chrámu Karlínského; roku

1856 dal podnt ku slavení tísíceltého jubilea apoštol slovanských.

Za své zásluhy jak na poli náboženském tak i literárním byl ])ovvšen

na sídelního kanovníka a o nkolik let pozdji na preláta království e-
ského a spolij i na probošta (v ad pedchdc LX.) kapituly Vyše-

hradské, jejímž historiografem také jest. Roku 1881 byl jmenován
domácím prelátem papeže Lva XIll. Ani bratí Poláci nezapomnli
zásluh Štukových. R. 1881 jmenovala jej Akademická czytelna v Kra-

kov a téhož roku Kolo polskie v Praze svým estným lenem. Nyní

zasedá také mezi poslanci na snmu eském.

V soukromém život svém vynikal Štulc povždy ídkou dobro-

inností. Dobroty jeho nejednou bylo zneužito, nejednou mu také byla

odplacena nevdkem. Jako bohužel tém žádný muž eské veejnosti,

neušel ani on pomluv a zlehování, však nedal se tím nikterak pi-
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vésti ze své míry, drže se vždy kesanského pravidla: In necessariis

unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.

Co jest proboštem, žije hlavn své oblíbené myšlence : tém staro-

slavného Vyšehradu na vky ozdobiti nov zbudovanou velkolepou svatyní

apoštol Petra a Pavla. Pejeme mu z té duše, aby mu nebe dopálo
úplným a šastným provedením krásného zámru toho slavn korunovati
svj dobrodjný, velezáslužný život.

O sociologii.
Píše

dr. Josef Trakal.

ýznaným rázem novovkého bádaní jest kladné pojímání v-
deckých záhad. Navedením zkušebné a srovnávací methody
dostoupila veškera odvtví lidského poznání za krátkou dobu
netušeného rozkvtu. Všude jeví se horlivá innost a živý ruch,

aby se k vdeckému rychlovlaku, jenž stoletím pádí, nepišlo
pozd.

Tímto plodným rozvojem vdecké práce zviklán byl bývalý úvr
abstraktní metafysiky. Srovnávací a zkušebná vda psychofysiologická po-
uila nás o tom, že lidské poznání je toliko relativní, t. j. pouze pro lo-
vka platnéa od jeho ústrojné podstaty odvislé. Každá vda pracuje samo-
statn ve svém odboru, nestarajíc se o to, setkali se s odporem toho neb
onoho názoru filosofického. Naopak svtem myšlenkovým vane poznání,

že teprve na zdivu vd odborných, které navzájem nerozlun se do-

plují, možno zbudovati pevnou soustavu filosofickou a že zjevy pozo-
rované a zkouškou zjištné podléhají zákonm vyšším a jmenovit
zákonu píinného sledu, který je vodítkem pi odkrytí dalších zákon
pirozených.

K tomu pistoupila ješt i ta okolnos, že jednotlivé spolenosti
lidské nabyly zralého sebevdomí o svém bytu jako celistvé jednot.
Vda postoupila následkem toho od atomistického názoru o lovku
jedinci ku pozorování složitého pletiva celých spoleností a onch pi-
rozených zákon, na nichž život jejich spoívá.

lovk je ^aov tzoXitixóv, tvrdil již velmistr ecké filosofie. On
žije od nepamti ve vtších menších skupinách soudružných. „Vtšina
lidí pipouští, že lovk je bytost sociální. Vidíme to v jeho nechuti

k samot a jeho touze po spolenosti za mezemi vlastní rodiny. Vazba
v osamocení je jeden z nejostejších trest, jenž nkoho stihnouti

mže." ') Spolenost jest ono prostedí, v nmž život jedincv poíná
a shasíná a s nímž je tisícerými pomry spjat. In hoc movemur et

sumus. Robinsonáda je pro vdu pohádkou. Již u své kolébky nalézá

I

') Ch. Darwin: Abstammung des Menschen pel. Victor Carus 1875. I. p. 139.
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každý lovk nakupeno duševní a hmotné bohatství vzdlanosti tisíceleté,

v každé naší myšlence leží výsledky dlouhého rozvoje. e, náboženství,

obyeje, právo, obchod a prmysl, umní, vdu, válené zízení, útvary

politické — všecka tato ohromná odvtví lidské innosti, která tvoí

spoleenské prostedí 19. století, vyvinula se jen v soubytí lidském.

Jak se vytvoila? Kde jest jejich zídlo? Jakým zásadám pirozeným
podroben je život spoleenský a jeho promny? Jest možno pozorovati

njakou stálost a pravidelnost v nesíslném množství úkaz sociálních?

Tyto závažné otázky pedloženy byly vd teprve v první polovici našeho

století a staly se pedmtem zvláštní odborné vdy, známé nyní pod

jménem sociologie. *) Ona má zabjrvati se záhadami všech tvar lidského

soubytí, jež zoveme spoleností.

Tím není eeno, že by. o látce sem spadající nebylo již díve
pojednáváno. Vdy zanášející se s lovkem ili t. zv. vdy sociální

obíraly se již díve podobnými otázkami, avšak toliko píležitostn a

jednostrann. ^) Hlavní jich zásluha záleží v nahromadní látky, která

je nyní nastoupeným ddictvím odborné sociologie.

Není pochyby, že naše vda má mnohoslibnou budoucnost. Sotva

však vznikla, již spadla na mlýn rzných vdeckých náhled, ímž
jednotné bádaní její znan stíženo jest. Dlužno se tedy pedevším
ohlednouti, jaký úhelný kámen ji podložen byl a jaké methody zkoumání

dány jí byly k bezpenému prvodu.

Po skeptickém a záporném snesení starších budov filosofických,

o nž se v minulém století Bayle, Locke a Voltaire v rzných smrech
piinili a které rozkladem starých státních princip provázeno bylo,

pišlo opt znovuzízení na denní rozvrh myslitel. Jeden z prvých

vdeckých pokus tohoto druhu uinil vedle St. Simona Auguste Comte,

jenž opíraje se o ramena Diderotova, Condorcetova a Humeova založil

rozsáhlou soustavu t. zv. kladné filosofie (positivismu) a v jejím okruží

zvláštní sociální vdu, kterou jménem sociologie poktil. ^) Dle bžného

') Tento od mnohých sice zamítaný liázev jest nyní všeobecn bžný. Roze-
znává aspo zeteln vdeckou theorii o spolenosti od socialistických

utopií, jež se asto pod škraboškou sociální vdy ukrývají. Srv. mj
lánek v Osvt 1884, . 4. a 5. S nimi nemá sociologie nic spoleného,
jsouc naopak jich negací. Ovšem není ani název sociologie ped zneužitím
uchránn. Srv. na p. zvláštní smsici vdecké sociologie a socialismu
v pojednání: OnuTi. coi\io.ioriu HayKH ycxpoHCTBa He;!ioB'feHHO-ciacTJiH-

Baro coo6níeacHTÍíi. Co'i. O. He kh. 1883.

') Vedle filosofických prací dlužno poznamenati z min. století zvlášt : Mon-
tesquieu, Esprit des lois a Goguet, De Torigine des lois, des arts et des
Sciences.

^ Základní dílo Comteovo jest : Cours de philosophic positive, 6 vol. 1830—42;
pro sociologii: Systéme de politique positive 4 vol. 1851— 54. Struný
pehled positivismu nynjšího viz v dr. Robinetov Philosophie positive

1881. O Comteovýeh osobních pomrech srv. G. H. Lewes, Auguste
Corate (Fortnightly Review Janiiary 1866). Krátká literární poznámka je

též v Athenaeum ron. I., listopad 1883 str. 54.
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názoru školy záleží kladná filosofie ve vdeckém souboru lidských

názor, ve vcném vysvtlení svtového (kosmologického, biologického,

sociálního a mravního) ádu dle pirozených zákon. Netážíc se nikde

po píinách zjev (du pourquoi), jež považuje za nedostupný, hledá

pouze zákony vztažnosti (du comment) t. j. zákony skutených a stálých

pomr mezi tmito zjevy, a neuznává tudíž ani božského zasahání, ani

jakési prapíiny všehomíra ani pojm absolutních.

Zákony rzných zjev jsou též rzného rázu fsui generis) a jich

soubor (synthse) je možný jen s hlediska subjektivního ili vzhledem

k lovku neb lépe lovenstvu (le Grand-íltre collectif), které je po-

zoruje. Tato vta jest obrácena hlavn proti objektivní method mate-

rialismu. Matinou myšlenkou celé soustavy je další tvrzení, že jisté

zjevy jsou nerozborné asi jako chemické prvky. Jsou to zjevy mathe-

matické, astronomické, fysické, chemické u pírody neústrojné ; zjevy

biologické (a psychologické), sociologické a mravní u bytostí ústrojných.

Kladné vysvtlení tchto jednotlivých odbor dle zvláštních pirozených

zákon jest vda a této ad zjev odpovídající ada vd jednotlivých

je zárove hierarchicky tak uspoádána, že každá pedcházející je

zárove jednodušší a podmiuje každou vdu následující. ') Se stano-

viska pozorujícího lovka je ada ta vrným obrazem pírody a jejího

skuteného ádu poínajíc od zjev nejjednodušších až k nejsložitjším.

Na této základnici stojí kladná sociologie. Pokraujíce od všeobec-

ného ke zvláštnímu nejsou vývody Comteovy pokud se týká tohoto

odboru všude úpln správný a sotva by byly vesms spsobilé ke znovu-,

zízení spolenosti. Hledí na svt jaksi z okna Leibnitzovy monady —
lovka i lovenstva.

K trvalé však a neocenitelné zásluze zstane jemu v sociologii

vždy tvrzení o zákonnosti zjev spoleenských, která jen v uritých

mezích dá se mniti umním politickým, o závislosti spoleenského
stavu od celých djin pedbžných a o úzkém svazku sociologie se

všemi ostatními vdami. Postupnou a sestupnou methodou, pozorováním,

zkouškou a srovnáváním — zkrátka tak zvanou filiací historickou pro-

bírá sociologie poskytované jí od pedchozích vd bohatství skuteností.

Její vysoká úloha spoívá jednak v sestrojení theorie o spoleenském
ádu (sociální statika) a jeho základních živlech, jednak ve vysvtlení

rozvoje tchto význaných zjev (sociální d3'namika).

Hlavní zákon dynamický je povstný Comtev zákon tí stav
(loi des trois états). „Úpln pojatý základní zákon duševního rozvoje

spoívá v nutném prchodu všech lidských theorií temi slednými stavy.

Prvý theologický je vždy pedbžný; druhý metafysický neb abstraktní

ist pechodní ; a toliko tetí kladný neb vdecký je konený." '^) Po-

dobný zákon platí i pro innos lidskou, která nevyhnuteln prochází

nejprve stavem výbojným a ustaluje se konen ve stavu pokoje i
prmyslu, probhnuvši díve stav válený obhájný. Rovnž tak vznikl

i spoleenský pud nejprve v rodin, pak stal se obanským a naposled

všelidským. lovenstvo je svrchovaný pojem positivismu.

O Srv. Cours de la Phil. pos. I. p. 68.

') Systéme de politique posit. III. ch. I. p. 28.
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Práce Comteovy došly náležitého ocenní teprve po smrti velikého

myslitele, jenž všestranností svou s Leibnitzem se pirovnati dá. Nyní

hlásí se k nmu celá ada t. zv. positivist, pipisujíc na jeho vrub

vdecký pevrat novovký a podvrhujíc mu nezídka myšlenky, kterých

bychom v jeho spisech marn hledali. Littré, Latitte, Robinet, Congreve,

Harrison, Bridges, Mismer a celkem i J. S. Milí *) shodují se mezi

sebou toliko v základních myšlenkách, které ostatn Comte sám od

pedchozí a souvké filosoíie pevzal a jen pesnji pronesl i v soustavu

zpracoval. ^) O ostatní názory, které práv pro Comteovu filosofii vý-

znaný jsou, vede se dosti tuhý spor. ^)

Sociologie objevila se mezi tím též v anglické škole naturalistické,

nalezši v péru Herberta Spencera výteného pstitele. Znamenitý uenec
ten, sluující v sob všecky pednosti novovkého ducha vdeckého,
uveejnil nejprve v etných statích zlomky svých vážných bádaní. Vzbudiv

tím brzy proti sob ostrou polemiku ze strany francouzských positivist,

byl nucen vysloviti jasn své vyznání proti stanovisku Comteovu. '*) Pi-
pouštje s uctivým odpadlictvím velikou dležitost kladné filosofie, zvlášt

v poznání toho druhu zjev, jež posud ped vdou se skrývaly (jmenovit
sociologie), popírá Spencer Comteovi piítané znovuzízení vdecké
methody. Pro zákon tí stav zstal Comte induktivní dkaz dlužen,

spokojiv se pouze tvrzením dogmatickým. Všeobecné pojmy lidské ne-

procházejí podobnými stavy, nýbrž zstávají vždy tytéž. Toliko jich

chápání se mní a s ním i prhlednost jejich. Ve všech dobách pátral

duch lidský po prapíiné všehomíra bud cestou náboženskou nebo v-
deckou. Tak dje se i dnes, ovšem spsobem daleko vytíbenjším a

prohloubenjším. Podobn má se to i s ostatní inností lidskou. Comte
domníval se, že bádaní vdecké v nejvšeobecnjších rysech jest již do-

konáno a že teba ješt jen podrobnosti propátrati a je pod ony vše-

obecné vty podaditi. Však neníliž to pochod a priori? pedasná
všeobecnost? Zákony Comteovy jsou pedpojatý a jeho souborného
etzu vd lze jen dogmaticky hájiti. Skutenost a djiny s ní nesou-

hlasí. Spencer nenahlíží vbec nutnos podobné ady. Vdecký rozvoj

nešel ani tou ani onou cestou; všecky vdy pokraovaly spolen,
dlíce svou práci opt ve svých odborech na menší odvtví, jež se na-

vzájem doplují a podmiují.

Po etných essayích soustedil slavný anglický filosof vdeckou
rinnos svou na obrovské, posud nedokonené dílo o souborné (syn-

tlietické) filosofii, které vyniká vzácnou ueností a velikou silou vde-
ckého pojímání. Zvláštní péi vnuje mezi jinými také sociologii na
/:'ikl;id pebohatých zkušeností biologických, ethnologických, psycholo-

'j Mné známy jsou práce: Littré, La science au point de vue pbilosophiqui;

4. éil. 1876; Robinet 1. c; J. S. Milí, System of Logic 2 vol. 1813;
1'rosp. Mismer, Priucipes sociologiques 1882 ; ostatní pouzo z citátu.

'j Comte odvolává se sám na své pedchdce v Catéchisme positiviste 1852
(Preface).

') To tkne se zvlášt: Politique positive. Srv. též Lewes, Comte and Milí
(Fortnightly Review October 18(50).

'y Keasons for dissenting rom the pbilosophy of M. Comte.
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gických a djepisných. ^) Jsa pionýrem onoho známého smru, jenž

Darwinem, Bainem, Huxleyem, A. R. Wallacem a j. jest zastoupen

a tak mocn na duševní život století psobí, pohybuje se vždy na pd
nezvratných zkušeností, postupnou (induktivní) methodou vyvádí z nich

vty všeobecné, vše slohem jasným a stízlivým. Velkolepý pochod
rozvoje, spoívající na téže zásad jako rozvoj biologický, slouží mu
za stžejní pojem sociologie. Však spolenos jeho není celé lov-
enstvo; tato „veliká bytost" není žádná bytost. Sociologie zná jen

spolenosti.

Jestliže jeho s dychtivostí oekávané dílo nenalezlo takového

obdivu, jak se myslilo, dlužno to piísti rozsahu a složitosti pedmtu,
mládí a tém nepekonatelným obtížím nové vdy a zvláštnímu stano-

visku badatelovu. On sám se k nedokonalosti piznává. Nelze také upíti,

že tu a tam vyskytují se apriorismy, nezídka pílišné pevládání pojm
biologických a pedasná všeobecnost.

Naturalistická sociologie ítá hojné pívržence. Výtený vykladatel

evoluního uení Walter Bagehot '^) pozoruje spolenosti se stanoviska

Darwinovského „boje o život" a pirozeného výbru, pátraje po pí-

inách, jež vyšinuly sociální skupiny ze stavu prvotného až k vrcholm
vzdlanosti. Soustavn zpracoval všeobecnou theorii o spolenostech také

na základ nejnovjšího stayu pírodních vd Gustav Le Bon. ^) Jiní

nahlížejíce, že obsáhlý systém sociologie je posud nemožný, nj'brž jsa

plodem jednoho ducha, obsahuje vždy nco jednostranného a nuceného,

spokojují se pouze poádáním bohaté látky, kterou poskytují hlavní

odbory inností lidských se stanoviska ethnologického. *) Vydatnou pod-

porou jsou tu práce anthropologické ^) a cestopisné. Z nkterých stran

slyšeti sice námitku, že zprávy cestopisné jsou nespolehlivé a proto

tém neupotebitelné, pipouštjíce jen zídka dostateného zjištní.

Avšak o vtším právem žádá se pro Tacita vtší vrohodnost než pro

Alex. Humboldta, Liwingstona, a j., kteí opateni jsouce všemi vymo-
ženostmi soudobé vdy a odchováni v bohatém život novovkých spo-

lenosti, podávají nám pozorování tak pesná a mnohostranná?

Podstatn ethnologické jsou také známé veliké práce J. Lub-

bockovy ^) a E. Tylorovy, ') které shrnujíce všecky zjevy sociologické

') H. Spencer, Sociál statics 1868; The study of sociology 2. ed. 1882;
Principes de sociologie trad. par Cazelles 1879—83, 3 vol. Encyklopedi-
ckého díla: Descriptive sociology neznám blíže; je vnováno sbírání látky.

Srv. též : L. Carrau, L'humanité primitive et l'évolutioii sociále aprs
H. Spencer (Rev. des deux mondes 1880 1. avril).

*) W. Bagehot, Physics and politics 6. ed. 1883.

') Dr. Gustav Le Bon, L'homme et les sociétés II. part. 1881.

*) Dr. Ch. Letourneau, La sociologie 1883.

*) Srv. na p. práce Waitzovy, Fridr. Múllerovy, O. Pesehelovy, Monte-
gazzovy, Hellwaldovy a velmi uená i bohatá asto však formou nezá-

živná díla Bastianova atd.

®) Sir John Lubbock, Die vorgeschichtliche Zeit nach der 3. Aufl. iibera.

von A. Passow 1874 2 Bde. a Entstehung der Civilisation nach den 3.

Aufl. iibers. von demselben 1875.

') E. Tylor, Forschungen iiber die Urgeschichte der Menschheit 1866 a

die Anfánge der Cultur 1873 iibers. v. Spengel und Proske; Einleitung

in das Studium der Anthropologie u. Civilisation 1883 iibers. v. G. Siebert.
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v pojem vzdlanosti neb kultury osvítily hlavn t. zv. doby ped-

historické.

Vedle toho snaží se mnozí blížiti se záhadám sociologickým na

pd více mén pírodovdecké. — Espinas ^) srovnává ve svém pkném
díle spolenosti zvíecí se spoleností lidskou. V Nmecku Scháffle '')

na širokém podkladu biologickém a národohospodáském postavil ne-

odvisle od Spencera velikou soustavu spoleenskou zbarvenou ponkud
t» zv. školním socialismem, kdežto jiní vadili spolenost pímo do

zoologie a popisovali ji jako njaký živý druh ústrojný namnoze pod

vlivem soustedivé politiky a militarismu pruského (Jáger, Haeckel,

Virchow). Takové výstednosti kazí ovšem nejen dobrou sociologii,

nýbrž snad i dobrou zoologii tak asi jako uení o urschleirau skromný

darwinismus.

Úplnou protivu posud vylíeného smru historické a naturalistické

sociologie tvoí t. zv. íilosoíická škola její. Vyklíila z uení o pirozeném

právu a ze sociální smlouvy Rousseauovy a Hobbesova Leviathana; ob-

jevuje se v jiném tvaru u Kanta a Fichta obírajíc se hlavn obanským
a politickým ádem, pi emž stát je se spoleností stotožován. Proti

takové theorii o vzniku spoleností obrátil se již Hegel, historická vda
právní a státní a nyní celá nadeená škola sociologická. Odporuje jí

vše, co nyní o pradjinách spoleností lidských známo jest. Za po-

sledních let sáhl opt k Rousseauov smlouv spoleenské A. Fouillée, ^)

snaže se rzné bžné smry sociologické mezi sebou ve shodu uvésti.

Však jeho duchaplný pokus jest pece jen nucené a umlé narovnání.

Povstná smlouva jest mu více ideálem, jehož spoleenský a státní

rozvoj dosíci se snaží, nežli vznikem spolenosti, jak to myslil Rousseau.

Pravdu má, že naturalistická škola posud málo dbala spoleenských

dležitostí a státních ideál ; jich dalekosáhlé psobení na sociální

rozvoj nedá se popíti. Vždy již vliv vyjádi-eného od Rousseaua ná-

zoru soudobého nelze ani vystihnouti. *) Každá doba má práv svj
ideál, a spolenost eší dnes jednu velikou otázku, aby si zítra ped-
ložila novou. Kdo nezná vliv monotheismu, kesanství, humanismu,

renaissance, liberalismu a absolutismu? Vera jednalo se o zlomení

nevolnictví a dosažení politické svobody, dnes jedná se o rovnoprávnos

národnostní a zítra o otázku sociální. V rychlejším dokonání této po-

divuhodné sociální appercepce velikých myšlenek asových záleží znaná
ás spoleenského rozvoje, který musí stát pokud možno usnadovati.

Že by však všeobecn volná smlouva aneb „smluvní organismus" mly
býti koneným a svrchovaným ideálem spoleenského rozvoje, tomu

píí se již sama relativní povaha každého ideálu takového, závislého

opt od skuteného stavu spolenosti, jehož jest odleskem. Nebo jen

tak mže býti ideál pedmtem pozorování sociologického.

Srv. o Tylorovi poznámku v Athenaeum, ron. I., únor 1884 (str. 159) —
V témž smru pracuje: Morgan, Ancient society 1878: Girand-Teulon,
Les origines de la famille 1874 a Mc. Lennau, Primitive mariage 1869.

') Espinas, Les sociétés animales 2 éd. 1879.

') Scháffle, Bau und Leben des sociálen Kórpers 4 Th. 1878.
') Alfr. Fouillée, La science sociále contemporaine 1880.
*) Srv. G. H. Letoes, The influence of Rousseau on European Thought

(P^ortnightiy Review 1872, p. 494).
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II.

Ve všech vdách tém jeví se nyní velé úastenství k hledisku

sociologickému. Duševní šlechta všech odborných bádaní podává sociologii

svou pomocnou ruku, aby mladá vda br/y dospla pevnosti a výše

svých družek. Zbrojnice její jest již nyní velmi bohatá. Djepis, védy

právní, státní a národohospodáské, ethika, srovnávací psychologie,

mythologie, jazykovda, národopis, anthropologie a j. jsou pro sociologii

nezbytné pomcky. Obsáhlé rozhledy djepisné, jak je nakreslili Grote,

Buckle, Guizot, Lecky, Draper, Taine, Mommsen, Curtius, Renan, Fustel

de Coulanges, Palacký, Šafaík, Kostomarov a mnozí jiní do této statné

ady patící veleduchové djepisní, obsahují dležitou již zpracovanou

látku pro poznání spolenosti a bohatého života jejich. Djepis v našem
století dospl k hluboké vnitní zmn. ^)

Buckle stžuje si, že pírodní vdy daleko pedí nad bádaní dje-
pisná : „posud je rozšíeno mínní, že v lidských záležitostech je nco
tajemného a pedureného, jež je iní nedostupný našemu bádaní."

Výmluvnými slovy žádá dále slavný uenec „odkrytí pravidelnosti ve

stedu zmatku".

Spokojivši se díve prostým vypravováním událostí djinných,

pátrá nyní vda historická více po píinách a zauzlení úkaz tchto,

pozorujíc je zárove v prostoru i v ase. Kdysi zanedbávané a v temnos
se halící staré spolenosti maloasijské a americké, na Gangu a na Nilu,

prastará vzdlanos za ínskou zdí poínají se vyjasovati ; souvislost

djinných období a pevrat nabývá vždy vtšího zjištní. Na Trojské

pd, v Ninive, v Mykénách vykopávají se památky z dob pedhomerských,
prastaré papyry a klínová písma sdlují nám zajímavé údaje o ne-

známém spoleenském život assyrském a egyptském. Suchoparné kro-

niky a letopisy slouží dnes pouze za prameny djin. Z druhé strany

jest rzné metafysick blouznní jako Heglovo o „svtovém duchu" ne-

postaitelné. Djepis jest práv více než kalendá a více než apriori-

stická soustava, on žádá pevných zákon pro své zjevy jako vdy jiné.

Jedna z nejpknjších vymožeností historické vdy je odvtví

kulturní. '^) Zde podailo se jí proniknouti již daleko za první letopoty.

Zvlášt pravk lidský, nad nímž se rozednívati poíná, je vdné a za-

jímavé pole pro sociologa. „Není to ješitná zvédavos, jež pohádá

lovka k pátrání po svém pvodu. On pochopil, že se mže poznati

dnes, znali se jakým byl." (Quinet. ^)

Djiny spoleností staví se u mrtvého bodu, kde psané památky

ili t. zv. listináství pestává. Za posledními milníky letopot zeje

veliká mlhovina, kterou osvtlují ješt jen ústní podání nejasné legendy

a povsti. Než práv tato neznámá krajina djin láká naši zvdavost

tou mrou, jako fysika onen tmavý pruh, jenž leží za fialovou barvou

sluneního vidma. Bude možno proniknouti až k prvopoátkm spole-

') Srv. R Rosiéres, Les écoles historiques ('Revue politique et littéraire

1881, ís. 10).

^) Sem spadá i Hellwaldovo známé, avšak ponkud stísnné dílo: Cnltur-

geschichte in ihrer naturl. Entwickelung 1876. 2 Bde.

») Cit. v Caspari, Urgeschichte der Menschheit 1873 a 1876. 2 Bde.
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nosti? Nadje jest dosti veliká. Mnoho usnadnila nám již srovnávací

jazykovda. Tím nejsou mínny ovšem neplodn spory o „prvém slov"

lovka, nýbrž ona vda, jež peliv ohledává slovná bohatství rzných
národ a vidí v nm odlesk jeho civilisace, jež podává nám djiny

povlovného vzniku eí ve stj^ku se vznikem ostatních zjev sociálních

od nápodobování zvuk pírodních až k nevyerpateln bohaté mluv
národ kulturních. Vímeli, že jistý tlum slov je všem Arim spolený,

lze dále vyvoditi více mén s jistotou, že již ped rozchodem svým

znali oni orbu a chov dobytka a jakýsi domácí a politický ád.
V mnohých slovech vzí nesmírná starobylost a jich pvodní význam
udává nám nezídka zaniklé již spoleenské zjevy té doby, kdy slova

ta vznikla. ')

Kdežto srovnávací jazykovda je pouze vodítkem pi poznání

úkaz sociálních, obsahuje srovnávací mythologie jak ji na p. Max
Miiller, Tylor, Réville, Roskov, Grimm a jiní vyvinuli nejen bohatou

látku pro bádaní o náboženských názorech rzných národ od surového

fetišismu až po kesanství, které po všecky asy s útvarem spole-

enských zjev úzce souvisely a veledležitou stránku života sociálního

tvoily, nýbrž nezídka pímo skrytý ád prvotních dob. Homérv
Olymp jest vrný obraz pradávných spoleností eckých; obady a le-

gendy pojící se k poct herou obsahují minulost a slávu eckých kmen,
kol nich vypuel hybný život a civilisace antická, a kdo nepozoroval

souvislost státních theorií stedovkých s uením kesanským? Své

vlastní pedstavy a zvyky penášel lovk zajisté i na své bohy, zvlášt

u národ, kde bohatá theogonie a samorostlé soustavy mythologické

vznikly.

Velmi dležitou pomckou pro pedhistorickou dobu, která bez

letopotu jen sociálními pevraty se datuje, jsou zvláštní spoleenské
úkazy, které vznikly za ranních ervánk vzdlanosti, a jichž zbytky

trí až do dob historických. Tylor nazval je pípadn „pežitky" (sur-

vival). Jsou to jaksi bludné balvany sociální, jež nesouce na sob
stopy starší doby, neshodují se nyní se svým okolím sociálním. Víme,

jak dlouho mnohé povry, zvyky a právní poekadla se udržují (oisty.

Svatojanské ohn atd.). — Kdy bychom neznali jich pvodu, byly by
nám zpola nevysvtlitelný. Každá vrstva sociální obsahuje zbytky z vrstev

pedchozích, a pebytky takové jsou asto spolehlivjší dkaz než psané

památky. Pracemi Lubbockovými, Tylorovými, Morganovými, Mc. Len-
nanovými, Giraud-Teulonovými, Spencerovými a j. odkryta tím sp-
sobem již veliká ásC ztracených djin pravku. Jsou to vážné pokusy
ukázati, že naše nynjší pojmy o rodin, píbuzenství, manželství, vlast-

nictví, jež jsou zdánliv tak pirozené, jsou útvary i)omrn nové a že

musily projíti celou stupnicí pojm nám nyní úpln cizích. *)

') Srv. E. A Freemann, Coraparativ Politics, London 1873 chap. 1.

') Sir Henri Maine vychází naproti tomu od zízení patriarchálního jako
pvodní soustavy spoleenské, (^arly Law and Custom 1883.) Také
O. Peschel (Vólkerkunde 5. Aufi. 1881) jest jiných náhled. Srv. dále:
.IcBÓHK, Kt. 3Bo,iK)nin ccMbii 1884; Jxd. Lippert, Die Geschichte dor
1'arailie 1884.

08VETA 1886 1. r.
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Tžko jest nyní již rozhodovati o otázce, zda všecky spolenosti

lidské jsou výstelky jednoho aneb více sted. Tato záhada, o kterou

se paleontologie s anthropologií pe, je sice také pro sociologa závažnou,

avšak zatím musíme se obejíti bez rozhodné odpovdi. Od srovnávací

psychologie lze v tomto ohledu mnoho oekávati. ') Jejím úkolem jest

vyhledati psychický stav prvotního lovka a vysvtliti postupný rozvoj

jeho duševní innosti, jeho pocitv a pud z nich vznikajících, jeho

cit a vášní v souvislosti se vznikem mravních, náboženských, právních,

politických a hospodáských útvar. Jedná se tu zejména o pozorování

divokých národ, jichž sociální stav se nezídka stotožuje se stavem

prvotních spoleností vzdlaných. „Divocí a barbarští národové ped-
stavují nezídka kulturní stupn, nad nž se naši pedkové již dávno

povznesli, a zvyky i zákony onch národ dovolují asto poznati význam
zvykv a zákon našich, jejž bychom s tíží jinak uhodli." (Tylor.)

Eskymácké kamenné zbran podobny jsou našim pravkým zbraním, po-

vstné dánské kjoekkenmaedingy spatujeme v jiném vydání u Australcv
a Fueg, kolové stavby švýcarské vidíme na nové Guinei.

Však obdoby takové dlužno vysvtlovati velmi obezele. Veliká

shoda mezi divochem a prvotním lovkem nevyluuje dležitých rzností.

„Moderní divoch není bytost tak jednoduchá, jak si ho pedstavovala

filosofie 18. století; naopak život jeho jest zapleten v tisícero podivných

zvyk; jeho rozum jest zatemnn tisícerými divnými pedsudky, jeho

city jsou seteny tisícerými krutými povrami" (Bagehot), které se

jenom bhem dlouhého rozvoje vyvinouti mohly. Z podobných píin
nemožno také psychologii dtské pikládati pílišnou závažnost Každý
nynjší lovk jest zušlechtn tisíceletým zddním, kdežto prvotní

lovk i nejjednodušších pud teprve zkušeností nabyti musil.

Podobná methoda, jaká se nyní všeobecn v djinách pstuje,

vnikla také s úspchem ve vdy právní a státní. Proslulý zakladatel

historické právní školy, Savigny, vyslovil po prvé, že právo jest kus

národního života, že vyvinulo se v ase a že musí býti také jen jako

kladné právo pojato a nikoli z rozumu erpáno. Pojem absolutního

pirozeného práva, které má zídlo své v pouhém rozumu a ve vrozeném

citu právním, které plátno jest pro všecky doby a místa (jus in per-

petuum valiturum), jak si to myslila právní vda 18. století, jest ne-

možný. Právo nepináší lovk na tento svt hotové, aniž jest ono

plodem jediného ducha lidského. Nevzniklo tak jako Athéna z hlavy

Zeusovy, nýbrž povstalo volným rozvojem jako e, zvyk a náboženství

z pirozené nutnosti spoleenského soubytu. Na tomto stanovisku stojí

právník proti rzným soustavám práva a vidí, kterak se ústavy jeho

mní, jak nové ped oima jeho vznikají a jiné odumírají. To, co bylo

kdysi svatým právem, jest nyní bezprávím. Teba vzpomenouti jen krevní

pomsty, která byvši kdysi pravidelným pohledáváním práva, jest nyní

nedovolenou svépomocí, ano i tžkým zloinem. Právní ochrana, která

byla pvodn soukromou záležitostí ukivdného, pešla znenáhla výlun

') Tato mnohoslibná vda utšen pokrauje. Vedle Spencera, Baina je psto-
vána v Nmecku od Bastiana, od Herbartovc Lazarusa a Steinthala.

Geigera, Labanda, Casparia a. j.
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a úpln do rukou státní moci, v trestním právu dokonce i iniciativa

její s malými výjimkami. Aneb srovnejme pomr státu k jednotlivci

v rzných dobách a na rzných místech. Zde na zemi se plazící otrok,

jinde pyšný civis Romanus, vera poddaný a dnes obvodem politických

liráv obrnný oban.
V soustavách platného práva jeví se pestrá mosaika. Tu jest

ústava z dávné starobylosti, tam pežitky z dob feudálních, zde útvar

('•ilého obchodu a prmyslu, tam houževnaté zbytky práva obyejového.

Poznáním historické a sociální podstaty ústav tch vysvitne i cena

jejich pro doby, kdy sociální podmínky se pošinuly. Právo se mní
se spoleenskými zjevy, k jichž ochran slouží. Právní cit není vrozený,

nýbrž vznikl ve spolenosti. Dle nových bádaní (Laveleye, Maine, Bo-

iíiši, Maurer a j.) není naše soukromé výluné vlastnictví, jež pijali

jsme od íman, jediným možným tvarem vlastnictví. Spolený majetek

rodiny a obce, rodový byt byly a ješt jsou úkazy tak rozšíené, že

je mžeme považovati za všeobecný stupe rozvoje právního, jímž neli

všichni národové zem, jist všichni Áriové prošli a ásten posud

procházejí. Také naše složité formy státního zízení jsou jen vý^sledky

dlouhého rozvoje z poátk nepatrných. Stát je tedy v jistém slova

smyslu umlým útvarem spoleenským, ovšem že ne tak, jak si to

myslil Rousseau, Hobbes aneb scholastická státní utopie. Aristotelská

trias státní formy, která až po toto století za dogma se považovala,

není jím více v moderní vd, která shledala, že útvary politické

u rzných spoleností jsou rázu rzného a že nesnesou žádné šablony.

Státotvorné podmínky nenastaly všude rovnou mrou ; mnozí národové

nedostoupili ani ku podobnému ústroji složitému. Sociálním vzrstem
a rozlišením skupin speleenských šíí se obzor právní a politický.

Právo rodiny stává se právem rodovým, a rozvinuje se dále v právo

kmenové a konen státní, pi emž každá jeho ást nabývá opt svého

zvláštního rozvoje a psobišt.
Právník má tedy zejména velikou píležitost vniknouti v záhady

sociologické, ponvadž veliká ás zjev sociálních právními pedpisy
je objata. Vniknouti v ducha práva a poznati jeho sociologický podklad,

vypátrati ony initele, jež podmiují právní a politický rozvoj, jest

jinou stránkou novovké právní vdy. ')

Hlubší vniknutí v povahu úkaz sociologických nemohlo zstati

bez vlivu na ethiku. Mlo se namnoze za to, že mravní city jsou lo-
vku vrozeny a podobn jako v pirozeném právu, že pojem mravnosti

jest absolutní a pro všecky doby a místa platný. Ješt Buckle i Kant
mají za to, že mravní city a pojmy jsou od pravku tytéž a celá škola

pirozeného práva, vyjma snad llobbesa, pedstavovala si již prvotního

lovka nadaného samou dobrotou a mravností. Srovnávací psychologie,

národopis a právní vdy pouily nás však o jiném. Ethika nemže vy-

cházeti pouze od mravního individua, nebo ono jest výsledkem nesíslných

') Ve sméru tomto pracují na p. : Ihering, Mominscn, Sohm, Post, Bern-
hóft, Kohler, Joly, Bluntschli, Nasse, Maine, Laveleye, Laboulaye, Or-
tolan, Freeman, Bogiši, Spilevský, Kapiistin, Sergéjevi, Lomhroso, Ferri,

Bastian a j. Srovnávací právní véda nalézá mezi nimi také výtené
pstitele.

5*
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pirozených a sociálních pochod minulých i pítomných, individuální

život je toliko ve spolenosti možný a mže býti odlouen od svého

prostedí toliko usilovnou abstrakcí. Psobnos rodiny, státu a církve,

reflexivní a vzájemné vlivy vlády a národu, veejné moci a nakažlivého

veejného mínní, pomry mezinárodní, mír a válka, ethnický ráz ducha

národního jsou vedle individuálních bud zddných bud navyklých vlast-

ností initelové mravní solidárnosti lidské. Zištnost, soucit, intelligence,

zvyklost, nápodobování, mínní, právní cit jakožto pohnutky mravní

jsou jen ve spolenosti možný. Normálního a ideálního lovka, jak si

ho pedstavuje spekulativní filosofie, není. Zásady mravní jsou ureny
pro život ve spolenosti a smují k blahu sociálnímu, mníce se asem
a stupnm vzdlanosti. Cíl jejich jest hybný a zmny schopný. Ovšem
jest i tu ješt mnoho sporu. Kdežto Darwin mravnost od zddného
soucitu (od nhož již A. Smith vyšel) odvozuje, pipisuje ji Spencer

zddné zkušenosti o užiteném, J. S. Milí mravnímu nazírání aneb

fysiologickému pudu (ostatn ve smyslu Benthamova utilitarisrau). V hlavní

vci jest však shoda: mravnost vznikla ve spolenosti, její povaha i úloha

jest sociální. ^)

Pokusy postaviti jednotnou theorii spoleenského bytu inny byly

také již ze strany národohospodáské, zvlášt v Anglii, kde národo-

hospodáská zásada utilitarismu a zájmu tém veškera odvtví vdy
ovládá. Politická ekonomie obeznamuje nás s potebami lovka žijícího

ve spolenosti a s prostedky jejich ukájení, s pohromami, jež vznikají

v ádu pracovním, obchodním a prmyslnéra, a s jich odpomocí. Úkazy
práce, výroby a výživy, zkrátka hmotné zájmy lidské vyplují velikou

ást života sociálního. Novovké spolenosti prmyslné vynikají nesmírnou

složitostí a nekoneným dlením práce. Veledležité svazky hospodáské,

obchodní a smluvní mezi vyrabitelem a stravitelem, statkáem a ná-

jemcem, kapitalistou a dlníkem, pánem a sluhou, boháem a chudým
vytvoily již ode dávna ve spolenostech lidských zvláštní stavy a tídy

s protivnými zájmy, jež nabyly ješt vtšího složení tvoením hospo-

dáských jednot, spoleností, klub a cech a vstoupily v nesetné styky

s útvarem státním. K úzkým vztahm zjev národohospodáských a

spoleenských poíná nyní politická ekonomie bráti vtší zetel, než se

prve dlo, zvlášt že i djepisnému bádaní také zde patiné místo vy-

kázáno bylo (Roscher, Knies) a vedle bžných starších theorii indi-

viduálných a soukromohospodáských (Smith, Ricardo) také uení obecn
hospodáská patiného ohledu nabyla (Ad. Wagner, Schmoller, H. George,

Laveleye a j.). Však stanovisko Careyovo, Steinovo a jiných všeobecné

sociologii postaiti nemže, aby vty její nebyly jednostranné a kusé,

uebot ve spolenosti jsou vedle národohospodáských pomr také svazky

a styky jiné (právní, mravní, náboženské, krevní ^). Z druhé strany

') Ve zkušebné ethice pracují mezi jinými Spencer, Comtp, Bain, Caro,

Marion, Alex. v. Óttingen, G. Jellinek, Courcel-Seneuil, Scbáffle, Milí,

Masaryk a j.

^) Carey, Principles of sociál science 3. vol. ; Stein, Gegenwart und Zukunft

der Kechts- und Staatswissenschaft Deutschlands 1876; srov. též Malt-

husovým, Comteovým a Míliovým vlivem prosáklý a velice rozšíený and

nymní spis: Elemeuti di scienza sociále 3. ed. 1878 (pel. z 12. vydám
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však nemže se ona bez národohospodáských bádaní obejíti, ježto

každý úkaz spoleenský má své hospodáské zbarvení, neli pímo ta-

kovou povahu.

Na konec neteba se zmiovati o dležitosti statistiky pro všecky

nadzmínné odborné vdy. Nech se soudí o zákonitosti jejích vt tak

i jinak, ony jsou pece pro každé pozorování spoleenských zjev ne-

zbytné a neocenitelné. Pelivé sepsaná tabulka statistická mluví tomu,

kdo ji dovede ísti, výmluvnji, než celé svazky rozvláných výklad.

Statistika nejlépe ukazuje, kterak dje, jež zdánliv od lidské vle
závisí, s takovou pravidelností se vracejí, že dlužno považovati je za

nutné výsledky spoleenské organisace. Srovnej na p. skoro stálé íslo

zloin, satk atd. rok od roku. Ovšem že nám nikdy píiny této pra-

videlnosti nesdluje ; to úloha sociologie samy. ') (Dokonení.)

Stará panna.

do kvty pro jiného tkává,

af iní ruka nebo skrá,

ten astokráte nedostává

ni jediného v stuhlou dla ! . . .

Na hladký hedbáv, v rámec spjatý,

den celý šije pestrý kvt;
mráz oknem vane jedovatý

a zasnžen jest celý svt.

Co všecko do tch kvt všivá,

to mimo ni ví pán bh jen,

a na hedbávli zrak se dívá,

je v kvty vetkán také sen.

Jak lesklý jest ten hedbáv bílý,

jak list i kvty žhavé tak!

Však prsty chromnou vnou pílí,

a tuhne vaz a slábne zrak;

v leb vným bdním spánek padá,

bled, prázden, bez barvy jest ret,

a svží jindy líce zvadá —
tak zvolna me juž dvacet let.

Na myslí na všecko! Kdož tuší,

že ladnou spletí kvt tch
svou celou zobrazila duŠi

a zašlých chvílí kvapný bh?

anglického originálu) ; Jos. Garnier, Notes et petits traites 2. éd. 1865 atd.

O pomru národního hospodáství k sociologii srv. též Kaizlovo Národní
hospodáství 1883, p. 31 násl.

') O úloze a významu statistiky srv. zvláštní pojednání u Gamiera 1. c.

p. 1. násl.; proslulá díla Quételetova, Moreaua de Jonns, Bertillona a j.
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Kdo ví, že onen motýl plavý

jest první lásky klamný zjev,

a rosa na osinách trávy

že její vyrudlá jest krev?

Kdo ví, že hladký hedbáv zcela

jí pedstavuje drsný svt,
v nmž strádala a krvácela,

že výkikem jest každý kvt —
že pání v nich a marné touhy
a moe sn, jímž zhlcen beh,
že každý list jest román dlouhý,

a celou básní každý steh?

Však u veer, když pilnou prací

zrak mdlí a rudne pospod as,
tu s dílem ku skíni se vrací

a opatrn skrývá zas.

Též o potravu postaráno:

íš vody jest a režný chléb . . .

a po noci když pijde ráno,

zas nad hedbávem kloní leb.

Tak hyne vkem, stárne v líci,

zrak zhasíná a stydne krev —
ást mzdy ukládá na Matici,

ás na rubáš a na rakev . . .

Ji neblazí kvt niv a strání

a pták zpv a teplý jih,

jen ve snu z jara k ní se sklání

kýs stín o bílých perutích.

Tu zrudne tvá a hrud se tese
a srdce divný svírá strach,

pak velá slza zjevuje se

na úblových poduškách.

Tak probudí se, probdí k ránu,

a znova zane práce ruch,

až posled v elo starou pannu
sám slíbá milostivý bh. —

Kdo kvty pro jiného tkává,

a iní ruka nebo skrá,
ten astokráte nedostává

ni jediného v stuhlou dla! . . .

Adolf Heyduk.
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František Škroup.

K padesátiletému jubileu písu „Kde domov mj?"

sepsal

0. Hostinský.

odiny uitelské vyslaly do svta nejednoho z pedních hudebník
r našich, a mezi nimi i muže daleko za hranicemi eskými slavené

\^ a vážené ješt po mnohých desítiletích, jako Jana Ladislava

Dusíka; ale dojista jméno žádného z tchto syn uitelských

nestalo se tak populárním ve všech vrstvách národa našeho a po

všech koninách vlasti naší, žádné tou mrou nesrostlo s djinami

našeho národního probuzení, jako jraeno Františka Škroupa, skladatele

první eské zpvohry a národního hymnu „Kde domov mj?" Onoho
bujného rozkvtu našeho umní hudebního, z nhož nyní se radujeme,

kochajíce se v potšitelné rozmanitosti a bohatosti pvab jeho, ne-

dokal se autor Brátenika : zavel oi své k vnému spánku práv
nkolik nedl po otevení prozatímního divadla, prvního to samostatného

stánku našeho dramatického umní, který pak bhem nemnoha let stal

se požehnanou pdou našim snahám umleckým. A pece Fr. Škroup

hrd rozvinul prapor dramatické hudby eské již tém ped šedesáti

lety: ale tenkráte byl on a s ním i básník jeho, J. K. Chmelenský,

hlasem volajícím na poušti, a slibné ony zaátky eské zpvohry, jež

mocným nadšením dovedly naplniti srdce nejlepších muž eských, na

dlouho zstaly smutnými troskami budovy nedostavené. Když pak ideál,

jenž v letech dvacátých jako mlhavá vidina v dáli nedostupné Škroupa

byl uvedl na dráhu umleckou, po dobách krušných, neutšených konen
blížiti se zdál uskutenní svému, tu nelítostný osud kroky prvního

eského skladatele zpvoherního ídil do ciziny, jež poskytla mu na

krátko jen milý útulek, brzy však navždy chladný hrob. Teprve nyní,

a jen tenkráte, když v souvislosti pehlížíme djiny našeho umní dra-

matického, mžeme oceniti veliké zásluhy Skroupovy, jak sluší a patí

:

ode dávna však každý ech zná a ctí Škroupa jakožto skladatele

lahodných zvuk písn Jos. Kaj. Tylem básnné, která, sama jsouc

pekypujícím výrazem nejryzejšího vlastenectví, provázela národní pro-

bouzení naše na všech jeho stezkách truchlých i veselých jakožto cti-

hodný symbol cit nejsvtjších, písn to, jež bhem as posvcena
jest na hymnus národa eského. A práv v nejbližších dnech dožije

se naše „Kde domov mj?" svého padesátiletého jubilea. Pl století

nezbavHo nápv krásy melodické, slova dojemné vroucnosti, ale pestré

píbhy doby té valn pidaly jim ješt významu a ctihodnosti.

Ke dni 21. prosince t. r. chystá se dstojné oslavení tohoto

jubilea; následující nástin životopisný tudíž pokládán bu za skromný
toliko píspvek ku poznání a ocenní vlastenecké i umlecké innosti

Skroupovy, jíž v onen den památný vnovati hodlá vdnou vzpomínku
celv národ náš.
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Otec Františka Škroupa, hudebního našeho buditele, jakož i o deset

let mladšího Jana, jenž po píkladu bratra svého též súastoval se

vlastenecko-umleckého ruchu oné doby, Dominik Škroup, byl uitelem
ve Velkých Vosicích na panství Pardubickém. Dne 3. ervna 1801 na-

rodil se mu syn, jenž tak záhy jevil rozhodné nadání hudební, že otec,

sám jsa dkladným liudebníkem a uitelem hudby v celém okolí váženým,

nemohl ho nepozorovati. Až do dvanáctého roku otec sám bdl nad

utšeným rozvojem tohoto nadání ; však poet u, kteí sveni bývali

péi Vosického uitele, nkdy tou mrou vzrstal, že Dominik Škroup

pro cizí dti zanedbávati musil, co vzdlání hudebního se týe, dti
vlastní, jimž namnoze bylo piuovati se lecemuž teprve od jiných

žák otcových. Tím závažnjším stával se arci každý projev nevšedních

schopností Františkových, Již v nejútlejším vku svém uml pískati na
flautu. Kdysi na poes vzácného hosta, krajského hejtmana z Pardubic,

hodovala velká spolenos u Vosického dkana Ignacia Kuchyky, muže
velmi vzdlaného a umní milovného ; ten podle obyeje tehdejší doby
postaral se též o stolní hudbu, již ve vedlejším pokoji provádl ovšem
pan uitel se svými žáky. Krajský, upozornn na to, že obratným

ílautistou je hošík docela malý, takoka dít, nechtl tomu uviti a

pistoupil blíže, aby se podíval, zdali snad František flautistu nena-

podobuje toliko posuky, kdežto nkdo jiný za nho píská. Pesvdiv
se pak, že nebží zde o njaký žert, ptal se mladistvého virtuosa,

kolik mu je let? „Jde mi na osmý," odpovdl chlapec k velikému po-

divení tazatelovu,

Františkovy pokroky v umní hudebním, zejména ve zpvu, byly

tak znané, že když podporován jsa Vosickým dkanem Kuchykou
dán byl do Prahy, aby se pipravoval na studia, stal se vokalistou

nejprve v chrám Týnském, pozdji v Loretánském na Hradanech (za

editele kru Fr, Strobacha). Avšak jen dva roky zstal v Praze; po

smrti svého dobrodince r. 1813 odešel na gymnasium Kralohradecké.

Zde stal se jeho uitelem hudby editel kru u sv. Ducha >antišek
Rollert, dkladný hudebník z dobré staré školy

;
jeho vedením nadání

Škroupovo patrn prospívalo. Do doby té náleží první jeho pokus

skladatelský veejností vyznamenaný. Pi výroních totiž zkouškách,

jež odbývaly se tehdy s jakousi okázalostí a zvlášt nadaným žákm
i píležitosti poskytovaly k výstupm básnickým a hudebním, zpívána

kdysi píse na rozlouenou, kterou Škroup složil na slova tolikéž žákem
gymnasia sepsaná. Jen text písn té zachoval se v archivu gymnasia

Hradeckého, ne však hudba její. Otec nemálo byl brd na tento první

synv úspch a nemeškal provésti skladbu jeho i pi veejné zkoušce ve

škole Vosické — arci s pimenou lokalisací textu, v nmž „vršek

Hradecký" pemniti se musil na „vršek Vosický."

R. 1819 navrátil se Škroup do Prahy, aby tu vstoupil do filosofie,

jež tenkráte, jak známo, byla prpravným pechodem k universitnímu

studiu odbornému; nebo byl uren pro dráhu úednickou a chystal se

tudíž na právnickou fakultu. Jako starší bratr Vácslav (jenž pozdji se

stal hospodáským radou a konen i majetnikem velkostatku Trnové

nedaleko Prahy a zemel r. 1859) tak i František musil se živiti vy-

uováním hudb, zejména he klavírní a zpvu; njaký as byl také
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domácím uitelem u kupce Siegla v Rytíské ulici. V dob té skládal

již hojn písn, zvlášt pak oblíbené tehdy tverozpvy, v nichž také

sám jako zpvák nezídka úinkoval. Vítaným pramenem vedlejších píjm
býval tenkráte studentm hudebn vzdlaným i sbor zpvoherní, jenž

po dlouhý as vtšinou snad rekrutoval se z mládeže universitní —
až konen písný zákaz tomu uinil konec. Škroupovi, jenž do sboru

vstoupil r. 1822, mimo hmotný zisk ze zamstnání toho plynul i jiný

ješt prospch: divadelní rutina, ze které pozdjší kapelník zajisté

nemálo tžil. Se Škroupem zpíval tehdy v operním sboru stavovského

divadla mezi jinými i pítel jeho Jos. T. Krov, skladatel populární

Husitské (Tšme se blahou nadjí).

Operní pedstavení ovšem bývala výhradn nmecká, nebo od

r. 1815, kdy zakázáno hráti v noremní dni, dotud eským pedstavením

vykázané, jen výminen pi zvláštních píležitostech dávaly se eské
hry na stavovském divadle, a až ku zpvohe tím mén odvažovaly se

tužby eského obecenstva. Avšak na zaátku let dvacátých stal se obrat

nad míru utšený a tém náhlý, o njž, pokud hudby se týe, nej-

vtší zásluhy sob zjednal František Škroup. Obtavost zámožného a

váženého vlastence Teisingra poskytla tenkráte eské inohe dlouho

pohešovaného útulku. Ve vlastním dom svém, jenž stával na míst
nynjšího státního nádraží, Teisinger na útraty své upravil divadlo, a

sám také zapravoval výlohy s pedstaveními spojené, tak že ochotníci —
kteí se brzo ustavili jako stálá spolenost — hráti mohli zadarmo.

Bezplatnos tato byla pímo podmínkou tchto her, jež byly by se ne-

snášely s privilegiem stavovského divadla, kdy by se bylo vybíralo

vstupné ; byla však zárove mohutnou pomckou pi probouzení a tužení

smyslu pro divadlo v eském lidu, jenž v píin té práv v minulém

desítiletí (hlavn od r. 1809) velice byl zkracován a zanedbáván.

Tehdejší iditel divadla stavovského, nmecký divadelní spisovatel Frant.

Ign. Holbein, nechoval se ostatn nepátelsky k soukromému divadlu

Teisingrovu, ba nkdy zapjoval mu i potebnou garderobu a rek-

visity, a nkolikrát dokonce i dovolil eským ochotníkm tm hráti

ízením J. Uhlíe na jevišti stavovského divadla. Návštva bezplatných

eských her v dom Teisingrov tou mrou vzrstala, že brzy bylo

potebí rozšíiti znan hledišt z poátku nevelké.

Djiny eské literatury dramatické — nehled ovšem k blaho-

dárnému psobení ve smyslu národním vbec — Teisingrovu divadlu

právem piítají zásluhu, že stalo se pdou, na níž prvních úspch
si dobýval V. K. Klicpera, djiny eské hudby pak rády konstatují,

že divadlem tím zpsoben nový ilý ruch, jenž zajisté nemálo pispíval

k tomu, že konen pomýšleti se mohlo i na eská pedstavení zpvo-
herní. Ped rokem 1823 nepstovala se zpvohra jazykem eským;
mezi etnými truchlohrami a veselohrami jen velmi zídka objevila se

nkterá skutená opereta (na p. Dalayracova Dv slova Štpánkem
peložená r. 1815), a co pod titulem zpvohry nebo operety jinak se

provozovalo, bývalo pouhou fraškou se zpvy, niím více. Na samém
konci pedešlého století, r. 179(5, arci uinn pokus, provésti dv tehdy

velice oblíbené opery Paisiellovy: Dívka paní (La Serva padrona) a

Nuninka i Kubíek (snad Nina ossia La Pazza per amore?); avšak
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byli to vlaští umlci, jazyka eského naprosto neznalí, mezi nimi i pro-

slulá Strinasacchi. jímž od impresaria Guardasonia uloženo zpívati stj

co stj po esku, i zdá se, že výsledek nepovzbuzoval valn k opakování

podobných experiment. Teprva v letech dvacátých podailo se uvésti

eštinu také na jevišt zpvoherní. Tenkráte (za uvedeného již editele

Holbeina) byl tajemníkem stavovského divadla horlivý spisovatel eský
Jan Nep. Štpánek, jemuž tím pipadla arci nesnadná úloha, býti pokud
možná zastancem eských her práv v dob, kdy nejvíce byly od-

strkovány. Muž ten však již mezi souasníky docházel posuzování tak

rzného, sob úpln odporujícího, že vru není snadno uiniti si o nm
soud docela nepedpojatý. Tolik upíti nelze, že Štpánkv vkus a smr
již v tehdejší dob, kdy Klicpera poínal vystupovati do veejnosti,

jevil se píliš chatrným, aby mezi literáty eskými nebyl vzbudil opráv-

nnou opposici, která dále podncována byla i jakýmsi monopolisováním

eských pedstavení, v nichž arci Štpáukovy práce pvodní i peložené

mly vrch. ^) Ale s praktického stanoviska divadelního psobnost Štpán-
ková ukazuje se nám ve svtle mnohem píznivjším, tak že zásluhy

jeho o pstování her eských na stavovském divadle vdn zaznamenati

smíme do historie našeho umní dramatického jakožto úkaz práv za

onch dosti trudných pomr asových dvojnásobn potšitelný. Štpánek
rozhodn pál také myšlence nkterých nadšených ochotník hudebních,

vtšinou akademik, pokusiti se o eské pedstavení zpvoherní. Na
konci roku 1821 mluvilo se již o nastávajícím provedení Weiglovy

Švýcarské rodiny, ba také o pvodní opee Božena, jejíž text zaal
psáti Hanka. Zatím arci nedošlo na uskutenní tchto zámr, ale

když doba správy Holbcinovy blížila se svému konci, vždy vážnji po-

mýšlelo se na obnovení pravidelných her eských na jevišti divadla

stavovského; spolenost v dom Teisingrov zajisté nejednu námitku

proti možnosti eských her vyvracovala skutkem. Holbeinovi nedailo

se totiž valn, ba v zimní seson 1822— 23 utrpl ztráty velmi znané
a obracel se ku stavm o pomoc. Tu po prvé po delší dob zase do

pravdy jednáno o eských pedstaveních, a nadje vlastenc byly tak

veliké, že se vypravovalo o projektu, hráti v stavovském divadle ti-

kráte za týden v jazyku eském. elakovský zprávu, že vc tu pod-

porují zejména nejvyšší purkrabí a hrabata Šternberkové, s nadšením

vítá v list psaném na jae 1823 Kamarýtovi: „O sklenici vody budu

denn více píti, staneli se to ; ne vína, bratíku ! ne ! to radji penízky

uložím do pokladnice potom divadelní, t. eské." Nadje ty však splnny
do jisté, arci skromnjší míry teprve roku následujícího, když novému
iditelstvu stavovského divadla, „triumvirm" Kainzovi, Polavskému a

Štpánkovi, a sice opt na horlivé pimlouvání Štpánkovo, dáno ko-

nen koncem záí 1824 povolení hráti v nedli a ve svátek odpoledne

esky. Že k tomuto píznivému obratu rozhodn pisply též pekvapující

úspchy nkolika mimoádných zpvoherních pedstavení eských, o nž
se od konce r. 1823 pokoušela spolenost ochotnická, ovšem za pomoci

') V letech tyicátých obviován Štpánek dokonce i z plagiátorství, a jak
se zdá, ne bez dvod. Sr. o tom Rybikv životopis Jana Hýbla, str. 241

a 247.
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aparátu divadelního, bylo již podotknuto ; nabylyt hry ty jedním rázem

netušeného významu jak pro djiny divadla eského, tak pro celý

tehdejší život národní.

Provedení Weiglovy tehdy na všech nmeckých divadlech velmi

oblíbené zpvohry Rodina Švýcarská nejednou pro všeliké pekážky
musilo se odložiti. Zdá se, že S. K. Macháek, jenž peložil text pvodn
od Castellia sepsaný, ml nejprve úmysl, lokalisovati dj na Slovensko

a nazvati hru: Tatranská rodina; než koncem pece jen zstal pi do-

slovném peklade titulu. Skladba Weiglova arci neposkytovala pílišných

obtíží silám výkonným ; avšak byli to — mimo mladistvou primadonnu
nmecké opery Katinku Kometovou (pozdjší paní Podhorskou), která

pevzala úlohu Eraeliny — vesms ochotníci, zkoušek bylo tudíž potebí
tolik, že kapelník Triebensee požádal Františka Škroupa, aby rau vy-

pomáhal pi studování. Ten ovšem s horlivostí chopil se díla a stal

se tak vlastní duší celé spolenosti, která krom obou již jmenovaných
len skládala se ješt z panny Šulcové (pozdjší paní Machákové)
a z pán Brinka, Krova, Hofmanna a Plecháka.

Dne 28. prosince 1823 konen hrála se dávno již dychtiv
oekávaná Rodina Švýcarská, a sice ve prospch ústavu chudinského.

Dojem tohoto památného prvního eského pedstavení zpvoherního na

obecenstvo byl mocný; o nadšení, jež vzbudilo v kruzích vlasteneckých,

svédiž toto místo z list elakovského, jenž mimo to i zvlášt nad

zjevem Katinky Kometové byl u vytržení

:

„Dne 28. pros. v stavovském zdejším divadle byla konen pro-

vozována dávno oekávaná Rodina Švýcarská. Lóže, zavená sedadla,

parterre, vše a všude plno, tlaenice vdole a na galeriích pehrozná,

a každý s netrplivostí oekával vyhrnutí opony. Hercové byli samí

diletanti, Katinka Kometová, rozená Pražka a žaka zdejšího konser-

vatorium, ^) která první zpvkyn pi nmeckém divadle pevzala Emelinu.

Vidl jsem již mnohem pknjší opery, i zpv krásný slyšel jsem, ale

mocnost zpvu cizomluvného jen tak jaksi povrchn peklouzla povždycky
pes mou hrud. Tenkráte to bylo jinak, a do smrti nezapomenu na tu

sladkosmutnou chvíli. I vyjde Emelina, oko baví na se obrácené, ucho

rozslazené vnímá mateské zvuky, pod rouškou nebeské hudby a andl-
ského zpvu. Každý v opojení, každý tleská v pochvalu, jen já tu stojím,

rád bych tleskal, radji — to bylo podivné kouzlo! Znám vás nyní,

slze radosti! Nemajíc rados více místa vnit, cvalem ven — ven sob
inila prchod, tak že mj pán rytí vedle mne v lóži sed (anebo já

vedle nho) se mne tázal, co je mn? a já ubohý — se vymlouval,

že jsem najednou dostal štkavku. To byl ouinek tvj, rozmilá mluvo
naše! to byl ouinek lásky k tob. Všickni zpvcové najednou ku konci

byli vyvoláni, a „Komet" se rozléhalo hlasem velikým po sklepení.

,Pnjda domu takto rozbouen, hned sednu a hned za tepla 2 znlky na
Emelinu jsem udlal, které ale proti mému ohni dosti studen vypadly;

mašli chu, mžeš si je peísti v echoslavu . 1."'^)

') Že bývala konservatoristkou, jest omvl.
') Listy elakovského str. 137. Ob znlky otištny jsou v téhož Sebraných

spisech, 8T. II. str. 27.
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Avšak nejen mladíci, také starší, vážnjší mužové strženi byli

proudem nadšení. „Nemohu Vám vysloviti," píše Jos. Jungmann A. Mar-
kovi, „jak nás Rodina Švejcarská všecky okouzlila, veliká ástka nás

plakala radostí." Jungmann ostatn v dokonalém úspchu zpvohry té

spatoval zárove vítzství nejen libozvunosti jazyka našeho, ale i aso-
míry, již byl si Macháek, žák Jungmannv, zvolil pro svj peklad;
a v názoru tom utvrzoval ho osamlý ovšem odpor Jana Nejedlého,

jenž „nenašed pízvuných verš ve zpve (kterémuž ostatn za mák
nerozumí), pronesl ve škole pi bubnování pochvalném nohami od svých

školák, že to skandál bylo ; ale jedna lašovice nedlá léta, dosti na

tom, že se vbec ten skandál líbil." I vybízel Jungmann též Marka
a Fr. Šírá, aby se ujali peklad operních (samo sebou rozumí se, že

asomírou) ; nebo „naši mladí echové nyní o samých operách eských
mluví, ale krom Macháka nikdo sob nedvuje ve takového se vy-

dati," — a konen dvrn sdluje Markovi: „Já sám své stuhlé

nohy veršovské k tomu cíli pozdvihnu, a podtají — abych, nemoha
dojíti takového cíle, hanbu sob a smích nezbudil." *) Text, jehož

peklad Jungmann uveejnil pod rouškou anonymity (s pouhou chiífrou

J . . . .), byl Únos ze serailu.

Situaci tehdejší dobe charakterisuje v dobách pozdjších J. K.

Chmelenský : ^) „Mohouli se provozovati eské zpvohry? — A mohouli,

pro se tedy neprovozují? — Když se o odpov na první otázku

r. 1823 akademikové zasadili a o to vší moci usilovali, aby se na
Pražském divadle eský zpv v operách rozlíhal : tu nepátelé a zá-

vistníci se uštpan usmívali, lhostejní krili rameny a dobí, dobré

vci pející, žádajíce mladým svým spolukrajanm zdraví a štstí

k tomuto, jak nazýváno bylo, odvážlivému podnikání, jenom malé na-

dji se podávali. Provozena byla Rodina Švejcarská. A hle! zastydli

se nepátelé, lhostejní uznali cenu našeho zpvu, ano i divili se jemu,

a krajané naši plesali. — Krásnjšího triumfu nemohla naše e sla-

viti, než toho dne v divadle ve všech lóžích a ostatních oddílech na-

plnném !

"

Pedstavení samo došlo uznání nejplnjšího. Katinka Kometová
osvdila se jako v}'borná zpvaka operní, a další její dráha umlecká
mrou svrchovanou ospravedlnila veliké nadje, jež vzbuzovala tenkráte

sliná dívka ani ne docela sedmnáctiletá. '*) Avšak také ochotníci tou

mrou dostáli úlohám svým, že „se mohla tato opera ped forum nej-

písnjší kritiky postaviti."

Rodina Švýcarská opakovala se již 18. ledna 1824 (a to ten-

kráte ve prospch všeobecné nemocnice) a v dobách pozdjších ješt
nejednou objevila se na eském repertoáru. První úspch ten ochot-

níkm našim byl netoliko odmnou za horlivé snažení, ale zárove
i pobídkou k podniku novému; hned na jae 1824 dávala se totiž

') Život Josefa Jungmanna, napsal V. Zelený. 1878, str. 224.

^) V eské Vele, 1835, str 78. (Sebrané spisy, díl I , str. 300.)

*) Pozdji provdala se za zpváka M. Podhorského a po dlouhá léta byla

ozdobou operního personálu stavovského divadla, až 1. února 1849 do-
stalo se jí zaslouženého odpoinku. Paní Podhorská jest jedinou dosud
žijící úastnicí onoho svžího rucliu ze zaátku let dvacátých.
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opt eská zpvohra, Cherubiniv rozkošný Voda (Les deux journées),

peložený rovnž Machákem. Kruh výkonných sil rozšíen byl nkolika

novými : pannou Královou (pozdjší paní Burianovou) a Dolejšovou a

pány Hoborskýra, Jelenem, Éehoem, Pohlem a dr. Hofrichterem.

Úspchy tchto her ochotnických mly za následek, že konen
i divadlo samo odhodlalo se k zpvoherním pedstavením v jazyku

eském, když správu jeho pevzali Kainz, Polavský a Štpánek. N-
kteí z ochotník, kteí se byli osvdili, pijati jsou mezi personál

divadelní (Brinke, Šimek), ba vyslovena i zásada, že budoucn pro

operu engažovati se mají toliko zpváci „obojetní", t. j. obou jazyk
znalí. Prvním zpvoherním pedstavením za správy triumvirátu byl We-
berv Stelec kouzedlník, Štpánkem zeštný. elakovský o tom píše

Karaarýtovi: „Ve tvrtek (6. kvtna 1824) se hrál veír Stelec kou-

zedlník. Výborn ! Peložení nkde trošinku zakulhávalo, však jedva

bylo k pozorování pro výbornos herc a hudby!" Zpvohra „byla

s velikým uspokojením pijata. Všecko plno. Výnos k 1300 zl. Taková
tu ješt horlivost! eský zpv vždy více a více milovník i mezi vyš-

šími nalzá (sám nejvyšší purkhrabí posledn, který sic nikdy, aspo
zídka, hernu navštvuje, v eském se vidti dal)." Dvry v budouc-

nost eské zpvohry pibývalo tou mrou, že mnozí kojili se tenkráte

„rozkošnou myšlenkou, že by se snad mohl vkus pro operu eskou
rozmnožiti a svým asem opera nmecká z Prahy vystrnaditi." Nadje
takové byly arci ponkud sanguinické.

Nyní byly tedy dv eské spolenosti zpvoherní, jedna ochot-

nická a druhá z personálu divadelního složená. Mezi obma pohíchu
vznikala brzo netoliko evnivost, ale i zlá vle, a Štpánek, jenž stal

se terem všelikých paskvil ze strany ochotník, hrozil, že dalšímu

vystupování jejich na divadle stavovském uiní pítrž. Avšak oprav-

dovost a horlivost, s níž zejména Škroup ujímal se vci, neminula se

s cílem ; operní pedstavení ím dále tím více prospívala, a že konen
divadlo samo poínalo je pstovati pravidelnji, bylo bez odporu ve-

likým ziskem.

Od záí 1824, jak již podotknuto, v stavovském divadle opt
hrálo se esky v nedli a ve svátek odpoledne

;
první zpvoherní no-

vinkou sesony té byla Méhulova opera Josef a jeho bratí, po prvé

provedená dne 17. listopadu t. r., a to pekladem Chmelenského.

Pak následoval Rossiniv Lazebník Sevillský (2. února 1825), Mozartv
Don Juan (9. dubna), Rossiniv Tancred (12. kvtna) a konen téhož

Othello (30. listopadu). Lazebníka, Tancreda a Othella zeštil Ma-
cháek, Dona Juana o závod s Machákem pekládal též Štpánek

;

na jevišt dostal se ovšem Don Juan Štpánkv.
Škroup pi všech podnicích tch byl neúnavn inným. Jako

Rodinu Švýcarskou nastudoval i Lazebníka Sevillského a Othella, jež

pi provedení samotném arci ídil kapelník Triebensce, — a kde toho

bylo potebí, i jako zpvák se úastnil: v Donu Juanu zpíval Ottavia.

Zásluhu nemalou získal si Škroup i tím, že pemluvil tenoristu Bindera,

rodilého Nmce, aby v Othellu po esku zpíval úlohu Rodriga. S textem

úlohy té vzal si Macháek velikou práci, aby se snadné zpíval, Binder

pak vynaložil nejvtší péi, aby jej co nejsprávnji provedl. Vc ta
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ovšem vlasteneckému obecenstvu tím více licliotila, že Binder ped tím

býval „náš veliký hance a odprce, ale nyní se nemže dosti eštiny

a její lahodnosti ve zpvu vynacbváliti", jak o nm píše elakovský.

Tolik je jisto, že eské provedení této zpvobry, v níž Desdemonu
zpívala Kometová a Othella Podborský, bylo velmi zdailé, ba namnoze
i lepší, než leckteré nmecké ; to uznávalo alespo i samo nmecké
obecenstvo, které nyní poínalo navštvovati též zpvoberní pedstavení

eská.

Cím lépe dailo se tmto pedstavením, tím více vzmáhala se

ovšem touha po njaké zpvohe pvodní ; a dosud nezdálo se býti

nadje na splnní tužeb tch. Cbmelenský sám prostými slovy nám vy-

pravuje, jak v nm a ve Škroupovi vznikla myšlenka spojiti síly své

k utvoení první zpvohry : „Bylo to z poátku letošního roku po pro-

vozování v eském jazyku optné Mébulovy opery Josef a bratí jeho

(!2. ledna 1825), an jsem ve spolenosti nkolika ctných vlastenc

stejný slyšel stesk, kteí mne nabízeli, bych njakou pvodní zpvohru
složil. Pivolil jsem napolo, abych si jenom látku potebnou z naší

historie vyhledal. ,1 na dlouho hledati,' pravil pan Škroup, jinoch

o eskou operu velmi zasloužilý, ,já vám sám látku dám; složte zpvohru
pod názvem : Drátenik, a já se ji uvoluji v hudbu uvésti.' Neobyejnosf
ponavržení tohoto, jakož i látky samé mne lákala. , Slovo s to !' zvolal

jsem trochu nepedložené, neváže obtížnosti, utvoiti celý kus ze slova

jediného, nepemysle, že jsem operu psáti pislíbil, proti kterémužto

druhu divadelního básnní zastaralí pedsudkové — a ne zcela bez d-
vodu — již ode dávna bojují, neuvod si na mysl, že pakli hudba

povedená, sob žádný slov nevšímá, pakli se ale hudba nelíbí, všecka

hana se jen na spisovatele sesype. Ale slib již byl vykonán. Ten a

láska k vlasti a jazyku mateskému všecky takové myšlenky potomní

ve mn lehko udusily, a tak jsem se na žádost skladatelovu u brzké

vypracování uvázal."

S opravdovým zápalem chopil se Cbmelenský úkolu svého, ne-

maje však sám dosti obratnosti v náeí slovenském, zaslal celou úlohu

Dráteníkovu spisovateli Kašparu Fejerpatakymu (Blopotockému) do

Tur. Sv. Martina, aby ji prohlednul a kde teba opravil. Tím arci

ztraceno ponkud asu, za to pak i Škroup z mnohých zajisté stran,

zejména ovšem od Štpánka k tomu jsa povzbuzován, tak horliv jal

se skládati hudbu, že na konci r. 1825 byla zpvohra již hotova,

a o hromnicích roku následujícího po prvé se provedla.

Zdá se, že z nejedné strany ponkud nedviv hledlo se vstíc

tomuto prvnímu pedstavení ; úspch jeho pekonal všechno oeká-
vání, akoliv titulní úloha byla v rukou diletanta, t. j. Škroupovýcb. ^)

„Tleskání nebylo konce," vypravuje elakovský Kamarýtovi a opt tou-

žebn si peje, aby pítel ten „jednou mohl vidti operu eskou!" Po
každé prý si na nho vzpomíná. Na Josefa Kajetána Tyla, tehdy práv
osmnáctiletého mladíka, uinilo první pedstavení Dráteníka hluboký

') Ostatní úlohy takto byly obsazeny: Kvtenský — Michalesi; Ržena —
panna Kometová; Lána — Pohl; Vojtch — Podhorský; Liduška —
panna Forchheimova ; Kl — Šimek; Hranatý — Chauer.
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dojem a vnuklo mu báse, jíž oslavoval a velebil tvoivos hudebního

genia eského, pedpovídaje vzniknutí národního divadla. ') Pijetí

Dráteníka tak lichotilo i spisovateli libreta i skladateli, kterýžto po-

slední pi prvním pedstavení mnohokráte byl vyvolán, že oba po-

vzbuzeni jsou k novému podniku spolenému — avšak skromné pomry
eského divadla zavinily, že pvodní novinka zpvoherní tak dlouho

a tak dychtiv oekávaná bhem osmi let jen ptkráte se provedla. ^)

Za to byl úinek trvalý: ob as dával se Dráteník až do doby nej-

novjší (naposled dne 20. listop. 188'), tedy nejenom tenkráte, dokud

v oboru hudby dramatické mimo Škroupa nikdo neodvažoval se na

pvodní produkci eskou, nýbrž i pozdji ješt, když zpvohra naše

zmohla se na bohatý a pestrý repertoár domácí, a to namnoze um-
lecké hodnoty pevzácné. Nyní arci je to pedevším pieta k první

eské zpvohe, co pi Dráteníku úinkuje na obecenstvo divadelní

;

avšak opera ta zárove jest i pomníkem své doby, ukazuje nám zvláštní

fási vlasteneckého ruchu tehdejšího v skromném sice, ale typickém

obraze. A tu hlavní zásluhu piísti sluší ovšem Škroupovi ; nebo on

sám — arci jediným toliko slovem — dal Chmelenskému netoliko titul

hry, nýbrž tím i heslo, dle kterého pracovati se mlo. S opravdovou

láskou i libretista i skladatel stejn pilnuli k postav Dráteníka, tak

že onen svdomit i o to dbal, aby slovenština Dráteníkova byla co

možná ryzí, bezúhonná, tento pak pi provozování sám úlohu tu hrál.

A skuten podailo se obma, postaviti na jevišt národní typ, jenž

dovede i dnes ješt poutati naši pozornost, a jeli sven výkonnému

umlci, jenž s touže láskou, s tímže zápalem vnuje se úkolu svému,

jako to inili kdysi Chmelenský a Škroup. Nejlepším, ba pímo vzorným

pedstavitelem Dráteníka byl svého asu Lukeš, jenž veskrze realisti-

ckému podání uml zárove zjednati idealisující protiváhu sebevdomé
hrdosti národní, ovšem v plném souhlase s intencemi libretistovými.

(Dokonení.)

Z knihy „Oblak"
Oll

Josefa Kalusa.

:o sluneko zlatovlasé Velikosti rozmanité,

po obloze mráky pase. v kroku loudavé i hbité.

Mráky barvy všelikeré, Krotké hned a vrtošive,

bílé, šedé, zlatoperé. plaché zas a dovádivé.

') Báse ta nezachovala se. Dne 2. února 182G spatil Tyl také po pr\é,

a sice na jeviáti v úloze Lidiišky, Majídalenii Forchheiniovoii, která se

po letech stala jeho ženou.
') Mimo Prahu také v Hradci Králové dával se Dráteník.
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Y pókné kolo seadiié

1)0 modrém je nebi žene.

Popásá je po nebesích

jako pastý ovce v lesích.

Mysl jeho trplivá

nemalý kíž s nimi mívá.

Vždy to mrák pestré stádo

by jen skotailo rádo.

Klidn ani na chvileku

nevydrží pi sluneku.

Poád rozlétaC se musí

jako hejno divých husí.

Kutí, rejdí bez oddechu

jako krtci v lesním mechu.

Ten tam stranou rozpustile

skáe jako kzle bílé.

Tou tam, onen jinam chvátá

za kvíiiioii jak slípka zlatá.

Ty tam, ony spejou jinam

jako sruby ke smrinám.

Až se vš(H'k\ rozutekou

jako rybky jasnou ekou,

jako velky po jeteli,

když se kvtem rdí a blí.

O závod se s vtry honí,

až se slunce zakaboní —

a svolává starostliv

mráky po nebeské niv.

V pkné stádo seadné
tiše k západu je žene.

Všechnm zlatí bílé šíje

a ervánky napájí je.

11.

Ach, mnoho pelítne oblak
nad naší krajinou —
pemnohý putuje samoten,

ti po dvou, onino s rodinou.

Ach, který putuje sám a sám,

bled bývá od žele,

buto má nevrnou milenku,

nebo má zrádného pítele.

A kteí putují dva a dva,

jsou plni veselí,

jako by duše dv blažené

do ráje letly.

Le kteí putují s rodinou,

jsou vážni docela,

po slzách poznáte ženušku,

po chmurách manžela.

Za nimi v smíchu a jásotu

jde klubko dtiek,
jako kdy z klícky sto vylítne

blounkých hrdliek.

A rady s nimi si nevdí
rodie peliví,

jeden chce zalett ku horám,
jiný chce popatit na nivy.

Dvátko za zlatým slunekem
náruí rozpíná,

za orlem do dálky letícím

honí se ržový kluina.

Ostatní s kikem se chytají

za sukni matinu,

chtjí se trochu jen ponosi,

žebroní na otci svainu.

A rady s nimi si nevdí
rodie peliví,

i chadne starostmi matika
a otec šediví.

Ó mnoho pelítne oblak
nad naší krajinou —
pemnohý putuje sám a sám,

ti po dvou, onino s rodinou.
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III.

Dnes celá nebeská komnata

odna v purpur a do zlata,

oblaky v nádherném odvu
chodí jak knžny a knížata.

Všude kol ševel, ruch slavnostný —
na horách záí trn peskvostný,

jedle, smrk kadidlo rozdává

a skivan nápv tká milostný.

Vtr van lesem se rozehrál,

na trn hle vstoupá již slunce — král,

a na rtech úsmvy vznešené

dívá se velebn v modro dál.

Kam vstoupí záivou šlépjí

oblaky elo v prach sklánjí,

z plamenných ervánk nad hlavou

korunu zlatou mu vznášejí.

Ped ním pak v údolí hlubokém

moe mlh plazí se otrokem,

a vlny v bystinách hímají

Evoe ! s jásavým poskokem.

Dnes celá nebeská komnata
odna v purpur a do zlata,

v ní slunce s jasnými oblaky

jak s králem knžny a knížata!

Rozhledy v umní výtvarném.
PíSe

Renáta Tyršova.

^vazujíc se v úkol nakresliti tenástvu Osvty strunými rty
t obraz umlecké produkce eské za let práv minulých, mám
K^ za svou povinnos Vám, pane redaktore, objasniti stanovisko.

s nhož na práci tuto pohlížím. Vyzvav mne k sestavování roz-

hled v oboru domácího umní výtvarného, vyzval jste mne
zárove, bych poala tou dobou, kterouž mj muž, ped tymi roky,

poslední pehled svj v listech tchto ukonil. Považuji tedy svou

práci dvodn za pokraování v práci jeho, dvodnji ješt, ana nemže
v podstat býti než souhrnem studií, jež on po celý ten as na poli

eského výtvarnictví konal. Víte, že on i)i kritických rozborech svých,

podrobn a pesn vdecky zdvodnných, ml vždy na zeteli cíl dvojí,

jednak pouení obecenstva našeho v oboru ped tím ponejvíce jen

spsobem diletantským u nás vzdlávaném, jednak prospch umlc
samých, na jichž vývoj kritika vcná, nestranná, písná a ve form
pece šetrná, spsobem i)Ovzbuzujícím úinkuje. Zárove byl si také

vdom, že bedlivým okem stopuje veškeru malískou, sochaskou a

stavitelskou práci z rukou eských vycházející — by i všechny vý-

sledky stíidií svých hned s veejností sdíleti nemohl — sbírá tím cenný

a kriticky roztídný materiál pro budoucího djepisec moderního umní
našeho.

Pohlížejte tedy na rozhledy tyto jako na duševní majetek toho,

jenž od vzniku Osvty tenástvu jejímu byl tlumoníkem umleckých
výtvor eských, tlumoníkem nad jiné povolaným, vždy svdomité ne-

stranným a horoucí láskou k pedmtu svému nadšeným. —
osVETA lew. 1. g
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Desítiletí práv6 minulé má pro umní eské význam zvláštní a

dalekosáhlý. Za ného poal a dovršil se rozhodný, pekvapující jjokrok

ve všech odvtvícli umn výtvarných, pokrok, jejžto všichni myslí tím

radostnji vzrnšeiion slodiijonio, ím více souasný, nádherný rozvoj

po(>sio a hudby naší pov/buzujo nadji, žo poki'ok ten, jsa v podmínkách
všcohecnélio obrutn v život našem národním zakotven, uméní eské
k cílm vysokým i)ovznesti mže. Jeli pak charakteristickou známkou
první poloviny významné doby té objevení celé bohaté ady mladých
talent ninohoslil)iiý(h, znamená zas druhé ptiletí vývoj talent tch,
smlé postui)ování jejich na dráze umlecké, znamená j)rovedení zámr
a j)lán, jež díve v mlhavé výši nedostižných ideál ped zrakoma
eskýma se vznášely.

Pehlížíme bohatou adu našich umlc a s rostoucím interesem

stopujeme rznost individualit, v nž oni s]isobeni napoád osobitjšíní

se ustalují, Jediu i otzka vkrádá se nám mimodk na mysl ped mnoho-
stranným obrazem naší produkce výtvarnické, otázka, zda všechny ty

vzácné talenty, v domovin setrvavší i po širé cizin rozptýlené, jež

ve vtší skupiny stejnorodé marné sbrnonti se pokoušínje, v emkoli
se scházejí a srovnávají, co bychom jako spolené, rázovité známky
umní eského oznariri mohli? Nebo je<t jisto, že nkolik velkýcli

umlc, ba i znaný poet nevšedních umlc poiznu psobících, ne-

tvoí ješt velikého umní národního, že teprv jednotný a zvláštní smr
i mnolio sil za jednin) cílem jdoucích nároky na zvláštní historické

postavení, na zvláštní platnost umní kterébokoli národa opravují.

Vývoj umní našeho jest ovšem dosud i)íliš krátký, abychom ze stavu,

v nmž nyní se nachází, na budoucí smr jeho souditi mohli. Tolik

zdá se nám však jisto, že dokud nedostatené odborné školství domácí
bude každého, kdo talentu svému solidní i)odklu(l technickélio vzdlání

dáti chce, k návštv akademií cizích donucovati, dokud umlec náš

neyylinuteln potebné kupující obecenstvo i)ro díla svoje nucen bude
[iedevším v cizin hledati, dotud nedosti hneme onoho soustední
sil, oné jednoty ducha i formu pi-odukce jironikající, jež charaktvrisují

veškeré veliké národní školy umlecké.
Pece však i pi této roztíštnosti, j)i této znané rznot Smr

a snah v eské produkci umlecké se jevících, naskytují se zas jisté

odznaky a vlastnosti spolené, jež jako charakteristické znándcy umle-
ckého tvoení eského právem oznaiti smíme. Mají malíi a sochai

naši do sebe tolik samostatnosti, zachovávají tak podstatnou cás indi-

viduálnosti své i tenkráte, když v cizích stopách kráejí, podávají nám
v dílech svých spsobem tak nelíené oteveným a bezi)rostedním ne-

l)orušené jádro ducha svého a své povahy, že spolený jim všem pvod
národní tvoení jejich jjroiiiká a jako pízvuk mateštiny i u tch se

ozývá, kteí formovou mluvu cizí dokonale si osvojili. Pokusíme se

prbhem nártku tohoto objasniti, která jsou pojidla, jimiž umlecká
práce rukou eských s vlivy cizími souvisí, a které jsou charakteristické

odznaky zvláštní, jimiž ona oil umní ostatních národ souvkých se

liší a rozeznává. —
Jestliže dosud výtvory architektonické nikdy místa v rozhledech

tchto nenalézaly, nedlo se to zajisté pro menší esthetický význam
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umní stavitelskému snad pipisovaný, nýbrž pro skrovný poct dl, jež

skutenou cenou umleckou byly vynikaly. Národní divadlo bylo, po

dloubou adu let, jedinou monumentální budovou ped zrakoma našima

se dovršující, cbrám Svatovítský jediná tém stavba vk minulýcb, na

níž úsilí restauraní se soustedilo. 1 v tom obledu zmnily se dobou

poslední vci k lepšímu. Dnes, peblížejíce domácí produkci umleckou,

adíme mezi výkony eské nejedno zdailé dílo stavitelské, nové vy-

tvoené neb znovuzrozené, jímž krásná Praba naše zatím se ozdobila,

manifestujíc tak spsobem nejušlecbtilejším, že nový, mladý život v starých

zdech jejich rozkvétá.

V ele stojí tu Rudolfinum, nádherný palác umn výtvarných a

hudebních, který na behu Vltavy geniální ruka Zítkova vytvoila.

Obejdémež si budovu, jež vypíná se na vzdušném prostranství kolkolem

ji obkliujícím, a popatmež na každou ze ty stran jejich. Prelí,
k státní budov školní obrácené, jest pesn symmetriolvy komponováno.

Nad širokými, pohodlnými stupni zvedá se uprosted výstupek, mající

tvar kruhového segmentu, nesený dole rustikovanými polosloupy do-

risujícími — nad nimiž vlys triglyfový s píslušnou ímsou se pne, —
nahoe pak sloupy iónskými, zpola v stnu zapuštnými. Ob kídla

k tomuto urité akcentovanému stedu se pojící jsou v pízemí prost

rustikována, v prvním pate oživují stnu štíhlé lišeny iónské. Postupme

ped postranní aradu budovy, k ece obrácenou. Setkáváme se tu

s jinými principy komposiními. Zde není žádného vytení stedu,

žádné symmetrické rozlohy. Jediný energický záez, as v první tetin
této fa(;ady umístný, lánkuje svým úinkem stínovým znamenit dlouhou

l)lochu paláce, na dv nestejn dlouhé ásti ji rozdluje. Zadní strana

soumrností svého uspoádání odpovídá sice pední facad, avšak jest

jinak prostou a skromnjší údobou co partie podízená vhodn charakte-

risována. Opt jiný pohled poskytuje druhé prelí postranní. Dva vchody,

jež rozloha místností vnitních vymáhala, vstup do konservátore a do

vestibulu sálu konceitního, jsou k rohm budovy odkázány. Druhý

z nich, podjezd to v mocném výstujjku v ped se šinoucí, sesiluje levou

poloviím arady, dodávaje jí takto ješt více volné malebnosti, jako

v náhradu za krásný obraz krajinný, který ped stranou k Vltav
obrácenou se rozvíjí. Bylli takto tvrce Rudollina bedliv rozmanitosti

co do princip komposiních, tož zase volba motiv dekoraních, naskrze

obdobných, celek spsobem dokonalým jednotí. Všude spatujeme pí-

zen)í hmotnjšími sloupy rustikovanými zdobené, neb stnu rustikou

opatenou, první patro jest na všech tyech stranách dekorováno sloupy,

polosloupy neb lisenami iónskými, a celou budovu obepíná uprosted

týž pás triglyfový a nahoe táž ballustráda v sochy umlc výtvarných

a hudebních vyznívající. I.adná harmonie pomr, slohová pesnos,
noblesa v detailech dekoraních, zvyšují ješt dojem znamenit konci-

pované té budovy, v níž elegance paláce a reservovaná prostota školy

k celku krásy vzácné a originální jsou sloueny.

Budova státní školy pro prmysl umiUecký a eského ústavu pro

vzdláni uitelek vypadá proti Rudolfinu ovšem i)onkud chud a suše,

cbudéji a sušeji snad, než by na jiném míst se presentovala. Jest

to stavba thpatrová, velice rozsáhlá, ze tí stran volná, dílo Jana M a-
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Chytky, rodáka eského ve Vídni usedlélio. Jest zjevno, že spoivos

byla nejv)ednjším vodítkem pi rozvržení a dekoraci zde rozhodujícím

a nelze neuznati, že se umlci podailo, princip praktický, pomry jemu

vnucený, obratn v zásadu theoretickou peložiti a prostotou komposice

i koncepce pece slušného dojmu umleckého docíliti. Nebo jest také

principem esthetickým, a to nikoli zcela mimotním, chtíti vždy jen

tolik, co provésti možno. Jednotlivé motivy i celkový arrangement

fa^-ad psobily by snad na dom menších rozmr velice pkn, avšak

na tuto rozsažnos a pro tuto polohu, jež patitele k odstoupení v dál

bezdky vyzývá, jsou veškery lánky dekorace jednak málo rozmanité,

jednak píliš ploché, jako úzkostliv stny se držící. Rovnž nelze upíti,

že by energitjším lánkováním a smlejším akcentováním ástí vý-

znaných dojem celku rozhodn byl získal.

Také budova eské lékaské fakulty povstala pod nátlakem okol-

ností zevních, rozvoji umleckých pedností nezcela píznivých. Dlouhé

prelí její, s plochým, nad míru prostým portálem uprosted, v prvním

pate lisenami iónskými, v druhém korintskými zdobené, nevykazuje

po celé délce žádného risalitu, okno adí se k oknu v rythinu nej-

jednodušším. Dojem komposice takové jest arci ponkud jednotvárný

(zejména pro oko nepokojn rozlánkovaným fagadám nových dom
Pražských uvyklé), pi tom však vážný a úkolu budovy pimený.

Z etných nových staveb obcí Pražskou v letech tchto podnik-

nutých erpací stanice Staromstská dle návrhu Antonína W i e h 1 a ve

slohu eské renaissance zbudovaná, zaujímá co do ceny umlecké za-

jisté místo nejpednjší. Celkovým rázem svým jest originální to dílo

reminiscencí na budovu, která ve století šestnáctém a sedmnáctém na

míst tom stála, a kterouž na rytin Sadelerov, Prahu r. 1606 zobra-

zující, v povšechných obrysech naznaenu vidíme. Opt tu vysoké štíty,

ladnými, vlnovitými konturami ohraniené a bohat dekorované kynou

divákovi po most na Staré Msto jdoucímu, opt poutají pozornos

jeho ornamenty na stnách, sgraffitem provedené pro Prahu renaissance

tak význané. Staneme na most, proti budov, abychom si prohledli

íigurální její ozdobu, jež ráznými rtami nejvýznanjší historickou

událost tohoto místa, statené odražení útoku švédského, nám vyliuje.

ada pozorných divák, kteí v místech tchto nikdy nescházejí a scény

i osobnosti, na stnách domu zobrazené, navzájem si vykládají, jest

nejvýmluvnjším svdectvím, že jest to myšlenka šastná a v nejlepším

smyslu slova populární, památné píhody k uritým místm se vížící

spsobem umleckým na nich zvniti a takto v pamti lidu je oživo-

vati. . Wiehlova vodárna má nad to ješt zcela zvláštní význam svj.

Renaissance eská jest, abychom tak ekli, specialitou Wiehlovou, on

vnoval jí mnoholeté, bedlivé studium po všech krajích naší vlasti,

resultáty studia toho zárove též na praxi applikuje. Tak postavil již

ped lety v Poštovské ulici dm, k nmuž zejména co do imsy motiv

z paláce Schwarzenbergova užil, pedloni pak vystavl ve tíd sadové

velikou budovu se vzácným taktem umleckým ve zdobném slohu eské

renaissance provedenou. Vodárna staromstská jest tedy tetí ž tchto

výtvor v slohu domácím koncipovaných a vyvedených, výtvorem zna-

menit rázovitým a originálním, první podobný in obce Pražské, která
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zvlášt k tomu jest povolána, aby pi stavbách svých pedevším tento

malebný, a pi vší psobivosti umlecké pece nikoli nákladný sloh

pstovala a jemu tím k dalšímu rozvoji napomáhala.

Z ostatních dl stavitelských, jež poslední dobou nákladem obce

Pražské provedena byla, nerovná se sice žádné co do ceny vysoce

umlecké dílu Wiehlovu, pece však se namnoze vyznamenávají snahou

po jakési monumentálnosti dojmu, a teba jemn vytíbenému vkusu

vždycky nevyhovovaly, poskytují pece ulicím naším rázu msta po-

kroilého, jež modernímu ruchu obanskému též zevn výrazu dodati

umí. Sem náležejí zejména etné, rozsáhlé budovy školní a nový chudo-

binec v tíd Vyšehradské se svou pkn komponovanou fasádou, jejíž

dstojn bohatý dojem sochaskou ozdobou z mistrovské ruky Mysl-

bckovy znamenit je dovršen.

Zídka se za dn našich naskytuje staviteli píležitost nadáni své

zkoušeti na díle úkolm náboženským zasvceném, ješt ideji pak se

stává, že souvký výtvor architektury církevní plné výše dojmu umle-
ckého dostihuje. Mezi etné, nezcela šastn myšlené chrámy, jimiž

doba moderní se vykazuje, musíme též aditi nový kostel Smíchovský.

Sloh renaissance vlaské, jehož tu tvrce jeho Barvi ti us užil, je

vzhledem k ryze modernímu charakteru této obce pedmstské vhodn
volen. K facad chrámu, dole portálem hlavním a dvma vchody po-

stranními opatené, pipojují se po obou stranách vže ponkud píliš

hmotné a také v dekoraci tžké. Jinak jest prelí komponováno podle

vzoru ayad ranné renaissance italské, má povdomý výbžek uprosted

široce se rozkládající, velikým kulatým oknem opatený, massivními

ímsami a pilastry oživený, což o sob již ponkud tžce psobí, ale

pipojením véži — v Itálii vždy od vlastní budovy chrámové odlou-

ených — ješt stlaenjším a stísnnjším se istává. Strany boní,

podobné jako fai^ada, dole pilastry toskánskými, nahoe ionisujícími

ilekorované, jsou nápadné podivnou úpravou oken do lodí boních ve-

doucích, zdvojených, polokruhových a nahoe nepkným štítem spojených.

Apsis, o sob dosti pkn lisenami a ímsami lánkovaná, celou úpravou

svou, k detailm nehled, vypadá jaksi z celkového rámce kostela renais-

sanního. O vnitku chrámu dosud nezcela dohotoveném úsudek svj
pronésti nemžeme.

Ruku rozhodn šastnou osvdují umlci, jimž zastupitelstvo obce

Pražské restauraci architektonických památek dob minulých svuje.
Krásná naše díla stavitelská, jež surová obmezenos doby Josefínské

a nevšímavos první polovice století devatenáctého pustnouti a hynouti

nechávala neb bezohledn komolila, odhalují v zái nového dne nad

eskou Prahou svítajícího jedno po druhém šeré závoje, jimiž v tžkých
dobách se byla zahalila, vztyuji hrd šíje pod nátlakem poroby sklonné
a zdobí se radostn znova starými šperky, o nž za nejhlubšího úpadku
eského národa byly oloupeny. Vedle menších gotických kostel Pražských

jest to pedevším chrám Týnský, na njž práce restauraní se sousteují;

zvtralé kameny ve zdech i pilíích opracích nahrazují se novými,

kružby v oknech lodí i choru se docelují a doplují, tak že v brzce

též zadní a boní strany kostela až na zubožený ten portál, jemuž
sotva již úpln pomoci bude, — dstojné se pipojí k prelí, již pe.

I
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lety v staré svžesti a v celé origináln, prosté a ízné kráse jeho
obnovenému.

Také na vnjšku radnice Staromstské dospívají restaurace na
(irhyové Mpli již k svému konci. Elegantní kružby oken, jež v Karo-
linské pesnosti své tvoí psobivou protivu k l)ujn rozkvétající orna-

nicntice Vladislavské, kolem orloje a portálu radnice se pnoucí, delikátní

ímsoví i ozdoba sochaská, jakož i vkusné polychromované štítky pi-
cházejí v obnovené úi)rav teprve k náležité platnosti. S pelivostí vzornou
a se vzácným porozumním provedeny též práce na obou véžkh moilských,

z nichž zejména Staromstská nyní jednou z nejpednjších ozdol) Prahy
nazvána býti mže. Vždy již ped lety ve stavu dosti chatrném vzbu-

zovala krásná ta brána obdiv slavného architekta francouzského Viollct-

le-Duca, prvního znalce gotiky, který s radostným pohnutím v ní shledal

pímou odnož slohu z rodné pdy jeho vyrostlého. Až také s Prašné
Orány — jíž ujala se ruka mistra Moc kra, umlce ku práci této nad
jiné povolaného — klesne lešení nyní ješt zpola ji zakrývající, až také

ona bohatou sochaskou ozdobou se zaskvje a smlou stechu hrdé
v oblaka pozvedajíc v celé staré pyšné údob své ped zrakoma našima
se vztýí, nabude v ní vž mostská nebezpené sokyn. Ale charakter

obou bran, jež celé století tém od sebe dlí, jest pi vší obdobnosti

pece zas tak rozdílný, že každá o sob jinak jest krásná. Psobili
vž mostská pedevším ryzostí detail, hannoniností rozvrhu. Prašná
brána zase malebností arrangementu a bohatostí motiv dekoraních
na nás úinkuje. Obma je spoleno rozdlení na ti patra, z nichž

dolení jediným širokým lomeným obloukem je prostoupeno. U obou
jest prostední ás nejbohatji ornamentována, u obou prostji držené

patro nejhoejší korunováno jest zdobnou ballustrádou na rozích v malé

\ižky vybíhající. Za to jsou u Prašné brány vynechány všechny ty

motivy, jež mostské vži dodávají klidné vázanosti, na míst rovného
títu v prvním pate od obou roh k stedu pímo se pnoucího umístil

Rejsek mnohonásobné oblouky kulaté i lomené, zdobn se prostupující,

a stední z nich petíná pružným hrotem, v „oslí hbet" sklenutýiu,

sumu imsu patra druhého, ve které též štíhlé fialy smle se vypínají.

Také kontury vže na díle mistra Prostjovského nabyly více malebné
rozlánkovanosti i sama ballustráda hoení jest složitéjší a o jeden

lánek bohatší. Tak hýbá krásným tím dílem architekta eského ješt
kvas doby mocn vzrušené, ono mluví k nám zvuky ry;íe národními a

jest nám dvojnásob milé, jako výtvor vzácné ceny umlecké i jako nej-

dokonalejší stavitelský in gotiky Vladislavské, tohoto nejoriginálnjšího

výkvtu umleckého ducha eského.
Vedle památek stedovkých vzpomenuto v posledních letech též

díla ze století osmnáctého, již znané zpustošeného, kteréž pro svou

cenu architektonickou restaurace v plné míe si zasloužilo. Jest to

(itohrádeh DicnscnJioferv, Pražanm pod názvem „Amerika" známý,

jeden z nejrozkošnjších výtvor bujné fantasie barokkové. V brzce

se také vnitku pvabného toho palácku dostane obnovy dstojné, i bude

to pak skutený ideál letohrádku, jak jej i)0jímala doba galantních

dobrodružství, elegantní v pomrech, hrav libovolný v dekoraci, v celém

dojmu svém podobný onm koketním kráskám, jež na obrazech malí
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scén pastýských graciósn na nás se usmívají. Zatím zmírní též as
onen píkrý kontrast mezí ervenými stnami a žlutavou ornamentíkou,

jenž v delikátním ensembl tomto ponkud rušiv psobí. Stavitel iní

vždy dobe, když podobné práce, barevného úinku díla jeho se týka-

jící, vzduchu a slunci penechá, jež sice zvolna, avšak tím bezpenji
dovedou sharmonisovati kolorit sebe pestejší. —

Jak v architektue tak poíná se též v sochaství obec Pražská

stavti v pední ady mecenáš umní eského. Vedle ní jsou to

zde — zjev to charakteristický pro veškeren náš život duševní a spole-

enský vbec — tém výhradn spolky a sbory, které socham našim

dstojnými zakázkami píležitost ku tvoení umleckému poskytují.

Jednotlivec práci plastickou si zamlouvající neb hotovou kupující jest

u nás vzácnou výminkou. Následkem toho veškera tém eská pro-

dukce sochaská má do sebe ráz ponkud jednostranný, ona zná, abychom

tak ekli, toliko výkony enické neb deklamátorské, i schází jí onen

živel lehké mluvy konversaní, který jinde, ve Francii a zejména v mo-

derní Itálii, v tvorb plastické práv jak v malíské rozhodn pevládá.

Nechceme však tvrditi, že jednostrannosti té zvlášt litujeme. Tíhne
nadání všech tém elnjších socha našich, jediného Maudra snad

vyjímaje, práv více k slohu vtšímu a monumentálnímu, tak že tvoení

jejich tím spíše užitek než újmu bére, nebo dostává se jim tch úkol,

kterýmž oni dle smru talentu svého nejlépe vyhovti mohou.

Chcemeli sochae eské dle obvyklého délidla v idealisty a realisty

pesné rozlišiti, nejednou se octneme na rozpacích. Jest práv zvlášt-

ností eské povahy umlecké, že k výstednosti naklonna není, a tak

neshledáme, až na ídké výjimky, mezi umlci eskými, a již dlátem

neb šttcem pracují, ani výhradních idealist ani realist výluných.

Nejblíže naprostému idealismu stojí Bohuslav Schnirch, který pro

tvoení svoje vzory ve formovém svt hellenském hledá. Význané
vlastnosti prací Scbnirchových, plastický klid, harmonie kontur a po-

všechnjší mluva formová picházejí nejlépe ku platnosti jako doprovod

výtvoru arcliitektonickélio. Spadají také tém veškera díla umlcova
tchto let v obor plastiky dekorativní. Krom prací na národním divadle,

krom ornamentálních a figurálních ozdob, kteréž pro Zítkovu kollonádu

Karlovarskou vytvoil, náleží sem socha Fidiova na ballustrád Rudol-

fina, ryze v duchu antickém koncipovaná, a allegorické postavy, Síly,

Smlmti a Moudrosti, jež pro parlament Vídenský pracoval. Také obé

lri<jy na pylony národního divadla urené, jejicliž peliv provedené

modely pomocné i)i požáru r. 1881 zhynuly, byly v pojetí i v koni-

l)osici jako díla dekorativní velice šastn myšleny. Schnirch vynaložil

na obé dvojspeže mnoholeté studium odborné, i podailo se mu ten-

kráte v každém ohledu rozešiti nesnadný úkol na nj vznešený, po-

štstilo se mu monumentálnosC dojmu se životností spojiti, pi vší nutné

souhlasnosti obou U'\\i a pi vší podobnosti sillniot celkových postavy

obou vdky, tvary voz a pohyby ko nenucené a pece zejm od

^f-be odlišiti. Nemén vynasnažil se rozdíly ty též vnitn odvodniti.

Piloživ každé z Viktorií svých význam jiný, jednu jako triumf umní,
druhou jako triumf národa pojímaje, zvolil pro první z nich motiv mírnji

pohnutý, ozdobil vz, na který vstoupila, ornamentem v ušlechtilé jem-
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nosti po ploše jeho se rozprostírajícím, a donutil spežení ped ním

k odmenému rythmu krátkého cvalu slavnostního, kdežto trigu, jež

vítzství národa syraboluje, živjší pohnutostí vdkyn, ornamentem

kepjším, jakož i ohnivjším pohybem o se vzpínajících pípadn
charakterisoval. Byla to díla velice dmysln a neodvisle komponovaná,

myšlenkov a formov s ídkou svdomitostí propracovaná, jež nej-

lepším moderním výtvorm podobným smle po bok postaviti se mohla.

Ku posledním pracím Schnirchovým náleží Andél míru, pro náhrobek

matky purkmistra Pražského na hbitov Vyšehradském provedený. Jest

to ušlechtilá, okídlená postava ženská, jež obma rukama vtve pal-

mové sklánjíc, obdobností pohyb, symmetriností komposice i prostou

úpravou roucha, ve vtších plochách drženého, s úspchem se domáhá
dojmu klidného a vážného.

K antikisující skupin socha našich mžeme v jistém smyslu

též Ludvíka Šimka ítati. On nepidržuje se ovšem tak forem jako

spíše zásad v antice' vyjádených, jsa pi tom zárove té/ jemným
znatelem slohových princip stedovkých. Skulptura náboženská nalezla

v nm pstitele v skutku povolaného, jenž co do ducha nelíené, oprav-

dové zbožnosti, kterým díla svoje prodchnouti umí, mistra Levého nám
pipomíná. Tak adí se též Žehnající Kristus, jejžto ped temi roky

pro hrobku manžel Magagnolových na hbitov Smíchovském z mra-

moru karrarského provedl, k nejlepším pracím naší skulptury náboženské.

Jest to dílo vážn koncipované a všech hledaných effekt prosté. Osoba
Kristova stojí pím a klidn ped námi, spodní ás postavy jest —
podobn jako pi známé krásné gotické soše Amienské — v pláš za-

halena. asy plášt toho jsou velice pkn vrženy, akoli v slohu pa-

trn volnjším nežli spodní roucho, které svršek tla pokrývá. Levou
rukou drží Spasitel knihu života, kdežto pravá páže pi pozdvižené

ruce záloktím k tlu pimknuta jest, což opt s pojímáním stedovkým
a s vázaností a vážností slohu zvoleného úpln se shoduje.

Na veejnost vystoupil Šimek — když skizzi skupiny, kterouž

konkursu pro výzdobu mostu Palackého se úastnil, v to neítáme —
jediné malým modelem docelené sochy Bruncvikovy u mostu Karlova.

Nyní jest restaurace již provedena, a mžeme se obdivovati v skutku

vzácné schopnosti mistrov, s níž v ducha starých forem dokonale

vžíti se dovedl. Pi tom jest v pohybech rytíe, v držení hlavy i výrazu

tváe s pravým taktem uchován ráz jisté strnulosti, ekli bychom heral-

dické tuhosti, které sochu iní tím rázovitjší a psobivjší.

Mezi staršími sochai eskými vyniká J. Se id an vzácnou technickou

hotovostí a zruností, s níž v rzné slohy se vpracovati dovede. Nemžeme
tentokráte zaznamenati žádné znanjší dílo zasloužilého a v ohledu

formálním jemn vzdlaného umlce tohoto. Poznali jsme ho tou dobou

u veejnosti toliko dvakráte, a to u píležitosti soutže na výzdobu

mostu Palackého obcí Pražskou vypsaného a pi Kutnohorském kon-

kursu na pomník Havlíkv. tyi postavy ženské, eky eské ped-
stavující, jež jsme tehdy na radnici Staromstské spatili, pekvapovaly
skutenou rutinou a nenucenou lehkostí, s kterouž tu umlec formovou

mluvou pozdní renaissance francouzské se vyjadoval. Mimodk na-

skytovala se ovšem otázka, zda tvary, jimiž Jean Goujon Diany a Venuše
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odíval, pro personifikaci Vltavy, Mže, Labe a Sázavy jsou vhodný a pi-

meny. Také skizzí pro pomník HavUkv nedošel Seidan uznání poroty,

jež pojetí jeho vytýkala umírnnos mezím chladnosti blízkou, kteráž

ovšem s povahou ohnivé výmluvného publicisty našeho se nesrovnává,

K Seidanovi radíme A. W a g n e r a, rodáka našeho ve Yídni

usedlého, jenž zruným ovládáním vnjších prostedk umní svého,

více než vnitní prohloubeností svých výtvor vyniká. Jest to povaha

pohyblivá, pružná, jež vylíení dle úkolu daného snadno mní. V jistém

srozumu pidržuje se zásad v antické plastice vyjádených, jinak pro-

zrazuje vliv moderního umní Vídenského; svým Lumírem a Zábojem

na fa(;ad národního divadla pestoupil pak rozhodn na pdu novjšího

umní eského, jež za smrem od Mánesa vyteným se bére. Konkursu

mostního, již výše zmínného, súastnil se Wagner temi skupinami,

i spíše dvojsošími, Pemysla s Libuši, Karla IV. a Arnošta z Pardubic,

pak Husa s Jiikem Podbradským pedstavujícími. K nim ml se dle

projektu umlcova ješt pidružiti Budovec a Rudolf IL, ímž doba víry

pohanské, katolické a doba svobody svdomí representovány býti mly.
Ohledem na myšlenkovou podstatu proneseny vi návrhu Wagnerové

námitky velice pípadné. Z druhé strany arci uznávána nevšední rutina,

s níž obtížné úkoly komposiní u dvojsoší tch ešeny byly, pkné
uspoádání rouch, význané charakterisování jednotlivých postav, jakož

i vzácná formová hotovos, i byl by Wagner zajisté co vítz ze soutže

této vyšel, kdy by geniální skizze Myslbekovy palmu vítzství nebyly

odnesly. — Z hotových prací umlcových neseznali jsme tou dobou

v Praze — sochy na divadle vyjímaje — než jedinou, poprsí Bafaelovo,

r, 1883 na Žofín vystavené. Busta tato, Wagnerem umlecké akademii

Pražské vnovaná, jest prací zajímavou, velmi obratn modelovanou

a s dobrým smyslem pro umlecký arrangement provedenou. Akoli
žádného ze známých portrét afaelových pímo nereprodukuje — jsouc

výrazem i typem starší než známá podobizna Florentská, od autoportrétu

na škole Athénské zas jakýmsi rázem unavenosti se lišíc — jsou pece
charakteristické tahy tváe velmistra Urbinského šastn a duchapln
v ní zachyceny.

Od Wagnera k Josefu My s lbe kovi se obracejíce, staneme ped
umlcem, jehož jméno, ped málo lety jen úzkému kruhu Pražské in-

telligence známé, nyní již i za hranicemi vlasti naší zvukem nejjasnjším

zaznívá. A tuto cestu k sláv proklestil si geniální socha eský sám,

pes nepíze okolností vnjších, železnou vytrvalostí a neoblomnou
energií svou. Na základ studia moderní plastiky francouzské dopracoval

se vzácné dokonalosti formáln, aniž proto originalitu svou v šanc

vydal, neboí pijímal od vzor svých toliko zásady, jimiž znamenitých

úink svých se dodlali, a dovedl zásady ty spsobem samostatným
ve svou vlastní umleckou mluvu peložiti. Vzácné pednosti tvrí síly

Myslbekovy rozvíjely se takoka každým dílem, jež v posledních letech

z ruky jeho vyšlo. Postupná analysa bohaté ady prací umlcových
byla by stejn zajímavá jak pouná; my však nemžeme zde než vý-

znané vlastnosti každé z nich strunými rysy zachytiti.

Zastavmež se zprvu u výtvor rázu soukromého. Jest to zejména

nkolik pomník náhrobních, mezi nimiž zajisté místo nejpednjší náleží
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sarkofágu, loského roku Mstskému museu Pražskému od manžel
Maškových velkomysln vnovanému. O jjrvním modelu ke krásnému

dílu tomu stala se v listech tchto již ped lety zmínka, nyní, když

se mu dostalo provedení v mramoru karrarském, bylo teprv lze veškery

pednosti jeho pln doceniti. Základní myšlenka pomníku jest rovnž
prosta jako velice pimena. S vncem v ruce pišla mladá sliná žena,

v roucho vdovské hluboce zahalená, k sarkofágu, v nmž drahé ostatky

chot zesnulého spoívají. Poklekla na stupe a v nmém bolu sklonilo

se tlo její na kamennou rakev, pravá páže pošinula se s vncem vaví-

novým natažena v ped, vlekouc za sebou dlouhý závoj smutení, hlava

sklesla na mkký ušlechtilý její tvar ; levice mdle svislá dotýká se stupn,

na nmž pravá noha kleíc spoívá. Na ušlechtilé tvái sídlí bol, zírá

z tch oí v dál neuritou unyle hledících ; ve všech tch formách

mžeme dosud stopy jeho zejm sledovati. Modelace hlavy, paží i

forem pod rouchem prosvítajících, jest nanejvýš svdomitá a také spsob
práce všude dle povrchu význan se ídí. Trojí ty látky, hrubšího roucha

svrchního, závoje a roucha spodního, pak mkký, hladký povrch pleti

jsou dlátem výten rozlišeny a odstupovány. Avšak nikde se tyto

umlcem zrale promyšlené eífekty traktamentu nestaví okázale na odiv,

vždy jest to vnitní podstat celku, jež zrak a mysl naši k sob na-

poád poutá; od lemu roucha smuteného, jež po zemi se vlee, až

k prstm pravice, jež napolo bezvdom vnec ped sebe na rakev

pouští, jest krásná postava ta jediným duševním hnutím prochvna,

v jehož všepitomnosti, v jehož koexistenci v ástkách veškerých nej-

vyšší psobivost dila záleží. Tuto mistrnou duševní jednotu oživuje zase

kontrast mezi aktivní a živji pohnutou spodní ástí tla a mezi trupem

a pažemi v plné passivnosti na sarkofágu spoívajícími. O draperii,

jejíž úprava zde úkolem nejobtížnjším byla a jež by o sob obšírného

rozboru zasluhovala, podotýkáme tu jen, že pravd i kráse stejn vy-

hovuje, že všude formy tla s taktem vytýká a že v míe nemalé

zvyšuje vážný a ušlechtile smutení dojem tohoto díla, v nmž Myslbek

spsobem nepekonatelným životnost s všeobecnosti koncepce slouiti

dovedl.

Náhrobní sochy, jež umlec pro hbitovy Smíchovský, Košíský

a Zbraslavský provedl, dokazují nám, že s mnohostranností opravdu

vzácnou též v náboženské skulptue výsledk ryze umleckých se do-

dlati umí. Kristus na kíži, pro náhrobek dr. Stupeckého, jest dílo

velice interessantní, v pojímání svém Florentské realisty z doby ranní

renaissance nám j)ipomínající. Výrazná hlava, v níž poslední stopy

agónie doznívají, sklopila se k prsm, jež poslední dech byly vypustily,

tlo není symmetricky na kíži napjato, nýbrž tíhou svou pirozené

skleslo k jedné stran. Co ped sebou vidíme, jest skutená smr,

avšak smr vznešeného trpitele, jenž s plnou oddaností v osud svj

skonal. Pod dojmem týchže vliv vlaských povstala postava sv. Jana

ktitele pro hrobku rytíe Skramlíka na hbitov Košíském. Jsou

ovšem nkteré motivy, tak zejména úprava draperie hoení a pohyb

pravice, jimiž socha ta vzpomínku na díla Donatellova v nás vzbuzuje,

jinak jest to postava úpln origináln myšlená, pi níž se nejvíce

obdivujeme míe umlecké, s kterou Myslbekovi pi vší životné pohnutosti
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a malebné rozmanitosti silhuety vážný klid uchovati se zdailo. Levá

ruka svtcova tímá kíž v3'soko vztj-ený, k nmuž zanícené hledy jeho

se upírají a k nmuž též pravice v pohybu plném noblesy ukazuje.

Jest nco vznešen skromného v postav nadšeného askety, a zdá se

nám, jako by z prorockých úst jeho, lehce pootevených, vycházela

slova, jimiž pln šlechetného sebezapení sám se podizuje vyšší bytosti

:

..Jde za mnou silnjší nežli já, kterémuž nejsem hoden, sehna se, roz-

vázati eménky u obuvi jeho."

Roztomilá jest postava Ježíška, ve vku dtském jako spasitele

pojatého, kteráž rov mladistvého dvátka na hbitov Zbraslavském

zdobí. Pohled a pohyb dítte, ped kížem s rozepjatýma rukama
stojícího, jsou tak naivn upímné, že rádi víme, že by celý svt
všeho zla na vné asy ochotn ihned sprostilo. Vedle všech náhrobk
tOchto, vnovaných osobám v ústraní života soukromého psobícím,
má pomník Karla Sladkovského na hbitov Olšanském do sebe ráz,

abychom tak ekli, veejnjší, všeobecnjší, aniž by proto v charakter pa-

mátníku zasahoval. Hlavní podstatu jeho tvoí postava ženská, s mocnou
ratolestí palmovou, k architektue prosté a klidné pilínající. Umlec
nevylíil nám plnou postavu muže, jemuž pomník sám jest vnován,
jako by tím oznaiti chtl, že muž ten pro slávu osobní rovnž v po-

l)edí se nestavl. Skromn, v poli architektonicky ohranieném, zíme
v reliéfu plochém podobu toho, jenž národu svému všechen život, celou

sílu ducha a vle své byl zasvtil. A pod ním sedí životná ona postava

vítzství nesmrtelného, mocná ratoles palmy zvedá se v liniích mo-
hutných a ladných nad ní až k oslavenci samému ; smuten sklání

mladistvá žena zastínné hledy své, pamétliva toho, jejžto nelítostná

>nirÉ národu eskému vyrvala. Ona sama však trvá ped námi v plné

sile a jarosti své, roucho její svítí se v jdochách lesklých a širokých,

vzduch dme dosud jeho záhyby — jen bojovník klesnul smrtí ped-
asnou, ne však myšlenka, pro kterou se nadchnul a kteréž veškeren

život svj vnoval.

Poslední dílo Myslbekovo, jemuž v místech tchto obšírného roz-

lioru se dostalo, byl Žiška jeho pro áslav urený. O nco pozdji
povstal pomník knze Píhody, jejž Domažlice vzornému tomu lidomilu

.1 píteli mládeže vdn postavily. Vážná opravdovost knze, upímná
dvra staršílio hocha slovm jeho naslouchajícího, i naivní bezstarost-

nost mladšího druha, který zatím toliko v knížce obrázkové názorné
-«' uí, jsou s opravdovým citem a s plným porozumním podány. Pomník
ten má vedle pedností také ncpopíratehié slabosti své — nechceme
ani o tch ani onch zde se šíiti, — umlec sám považuje zajisté

periodu, v níž dílo to povstalo, za nejmén šastnou ve svém vývoji

umleckém.
Roku 1882 ukázal so Myslbck veejnosti eské ponejprv na plné

výši svých schopností tvrích. liylo to u píležitosti konkursu most-

ního, pi nmž skizzy jeho jednomyslného obdivu poroty i soudného
obecenstva dosáhly. Chi-eme dnes pestati na tom, že vytkneme jejich

iibsah, podrobnjší ocenní formálních jejich pedností si ponechávajíce,

až budou provedeny a na míst urení svého se octnou. Na levém
pylonu na stran Pražské uzíme Pemysla s Libuši v postavení ta-
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kovem, že pozdvižená ruka vštkyn k Hradanm jako k budoucímu
sídlu královskému poukazuje ; knížecí manžel její sedí s oilatem v rukou

po boku panovnice, jež v extatickém pohnutí vysoce se vztýila. Na
pylonu pravém Lumír s písní se octnou, tak že tvá kmetného pvce,
který v levici varyto své drží, k Vyšehradu obrácena bude. Na pylonech

Smíchovských spatíme ku Praze jdouce v levo Šárku se Ctiradem,

v právo Žáboje se Slavojem. Mladistvého Ctirada usadil Myslbek k nohám
sliné družky Vlastiny, jež pravicí ješt se držíc stromu, k nmuž pi-

poutána byla, levici kolem hlavy jinochovy otáí. Tento pohlíží na ní

s pohledem plným vroucnosti, osudný roh k ústm pozvedaje. Nej-

znamenitji koncipováno je sousoší poslední, jež hrdiny národní epopeje

naší nám pedvádí. Oba rekové jsou pojati ve chvíli té, kde od hranic

zem do stedu jejího vítzn se vracejí; mladší Slavoj s výrazem nad-

šenosti vnec vítzoslavný v pozdvižené ruce tímá, kdežto mužn ve-

lebná postava Zábojova s klidným vhlasem vdce na míst zlehka

vyvýšeném ped námi stojí.

Iniciativ obce Pražské dkujeme také znamenitou skupinu a sochy,

jež zdobí budovu nového chudobince, o nmž jsme se v nártku tomto

již zmínili. Postavy jinocha a dívky, uprosted paláce postavené, držící

v rukou svých štíty, v nž skutky milosrdenství jsou vepsány, nezapírají

v niem, že z rukou sochae eského vyšly. Malebností komposice,

živostí pohyb, originalitou tvar i znamenitou úpravou roucha náleží

zajisté k nejduchaplnji pojatým sochám dekorativním, jež umní mo-
derní vytvoilo. Také u sousoší, jež attiku budovy korunuje, vyhnul se

Myslbek allegoriím chladným a opotebovaným a rozešil úkol svj

spsobem novým a zajímavým. Uprosted sedí tu krásná j)ostava Prahy,

s výrazem dstojnosti a vlídné pívtivosti v tvái své. Sílu k veškerým

podnikm a tudíž i k lidomilným inm svým váží Praha z oné generace,

která dosud v innosti se nachází. Tak octnul se tedy representant

mladšího pokolení toho na pravé stran její. Pokleknuv nadšen k trnu
jejímu, tímá v pravici vnec oslavy, v levici pevn drží její štít. Této

mladší postavy bylo ovšem též teba, aby jak nutné protiváhy tak

oživujícího kontrastu s postavou starcovou na druhé stran docíleno

bylo. Tam, u samého srdce matky Prahy našel ctihodný staec útulek

svj. Oddechnuv sob poodložil hl, umdlen poutí životní našel u nohou

Prahy, k níž dvrn pisednul, krb domácí, pi jehož plamenech vetché

údy svoje ohívá.

Pebohatý poet dl, poslední dobou z rukou Myslbekových vyšlý,

nutí nás zmíniti se jen nejstrunji i o takových, jež pracemi pozoru-

hodnými nazvati musíme. Sem náleží postava Ghibertiova, kterouž umlec
náš pro ballustrádu Rudolfina pracoval, sem i roztomilá soška Spoi-

vosti pvodn na parlament Vídenský urená, ale pro svoje živé pojetí

a domnlou nesouhlasnos se slohem budovy nepijatá. Také Vrnost

smýšlení, statená postava mužská, jež attiku paláce snmovního zdobí,

zde toliko jmenována budiž. Šíe budiž tu na konec toliko ješt vzpo-

menuto Oddanosti, rovnž pro parlament urené, poslední a nejvý-

tenjší práce Myslbekovy, ped níž i závistivá záš národnostní v mst
Naddunajském zbra svou skloniti musila. Jest to muž u vku po-

kroilém, jenž ped námi stojí v asnaté roucho tém všecek zahalen.
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tiuce ukazují na vrná prsa, jež v dobrovolnou ob se poodbalují,

noby spoívají na zemi dosud i)evn, lilava s výrazem plné oddanosti

celku vyššímu jest k nám obrácena a kloní se dol, jak výška stano-

višt toho vymábá. Silbueta sochy u práce úelu dekorativního tak

dležitá, jest ladná a zárove rázovit ízná, v plochách a liniích

roucha v celém uspoádání draperie vbec vytíbenos citu a studium

neúnavné v stejné míe s výsledkem nejskvlejším se obrážejí. Vítzn
pekonané obtíže kehkého materiálu — je socha ku provedení v mra-

moru urena — dmysl, s nímž všude úink stínových k zvyšování a se-

silování dojmu použito jest, prozrazují mistra, jenž i vnjších prostedk
umní svého mocen jest. Z podání tla, zejména výmluvných, znamenit
modelovaných tch rukou, vyzírá hluboké studium pírody, hlava pak,

jež písnými tahy vážnou a energickou tvá ímského senátora nám
pipomíná, již o sob je dílem, jež o pemýšlivosti i samostatné fantasii

umlcov stejn svdí. Že pak výtvor podobného úinku dovedl umlec
vykouzliti na základech pouhého pojmu, jehož vyjádení se mu uložilo,

že práv z allegorické postavy vytvoil dílo v té míe duchaplné kon-

cipované a životné, to výkon tak mistrovský, že sám Myslbek dosud

výmluvnjšího dokladu o tvrí síle své nám nepodal. (Pokraování)

Rozhledy v djinách souasných.

v Praze, dne 15. prosince 1884.

íéská rada. — Snémy bulharký a východorumelský. — Nmeck.ý íiský nm a kn. Bismarck. —
Volobul oprava v Anglii. — Nový president ve Spojeaých státech.

Vídenská íšská rada poala 4. pros. optn svou innos. Již

v první schzi podal ministr financí rozpoet na r. 188'), který však

pro krátkost doby nemže býti vyízen, tak že píští rok pone opt
rozpotem prozatímným. Ministr vypoítává výdaje na 519,893.166 zl.

j, píjmy na 504,816.916. Schodek 15,070.205 jest sice proti letošnímu

schodku o 25,287.469 menší, porovnali se však s píjmy, které letos

obnášejí 474,555.699 a rozmnožily se tudíž proti novému rozpotu
tém o 30 milion, jest schodek ten vždy ješt zlým znamením pro

finanní stav Rakouska.

V knížectví bulharském i ve Východní Rumelii poaly
nové zvolené snmovny svou innos. Ve Srédci se 27. íjna sestoupila

snmovna bulharská ku prvnímu ádnému zasedání. Krátké mimoádné
pedcházelo v ervenci v Trnovu. Zde ustavil se snm a zvoliv Kara-

velova za pedsedu, i)iml tím ministerstvo Cankovo k odstoupení.

Cankov, díve druh Karavelova, dovedl toho sice, že ústava Trnovská
z dubna 1879 vešla opt v i)latnos, avšak ml jisté její obmezení za

prospšné. Karavelov hájil nezmnné její zachování. Po ustavení sn-
movny a zízení nového ministerstva bylo tehdy zasedání ukoneno.
V nynjším zasedání jest to hlavn rozpoet a otázka železniní, jimiž

snmovna se bude zanášeti.
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V Plovdivu zahájen byl H, listop. nov zvolený snm východo-
rumelský. Pedešlý snm, jenž ml vtšinu novniu generálnímu ^Míver-

néru Gavrilu Krestovii nepíznivou, byl ro/.puštn ; nov zvolení poslanci

hlásí se vesms ke stran Krcstoviov, jež zove se stranou sojedinenija,

t. j. stranou spojení Východní Rumelie s knížectvím. Snm ten sestává

ze Hí) volených jioslanc, z 10 virilistíi : muftiho, bisku|>u bulharského,

eckého, katolického, arménského a evangelickiio, vrchního rabína

Plovdivského, z pedscdii vrchnílio soudu a S|>rávního soudu a z vrch-

níiio kontrolora íinancí; dále z 10 od guvernéra i)Ovolaných poslanc.
Snmu pedloženy byly díiležité i)edlohy o stavb železné dráhy z Jam-
bole do Burj:íasu, aby takto Vých. Rumelie mla své pímé si)ojení

s erným moem, dále o katastru, o stejnomrném upravení daní,

o úvru hypothecním a založení hospodáské banky, l^teráž by na lev-

njší úvr pjovala.
V Nmecku konány byly 28. íjna všeobecné volby poslanc

do íšského snmu. Jelikož bylo zapotebí ke stu užších voleb, byl

úplný jich výsledek znám teprve 20, listop. Již v první den volební

bylo pekvapujícím vítzství konservativc a katolické- sti-any, ili stedu,

z menších frakcí pak zejména sociálních demokrat. Ob konservativní

frakce, konservativci a íšská strana, vstupují do nového snmu tato

poetem 31 (v pedešlém zasedání od r. 1881— 1884 pouze 27) a ona
7(j (díve 50) hlasy, tedy spolen 107. Jest to vlastní strana Bismar-

ckova a pruského Velkonmecka. Katolický sted vzrostl s 98 na 109

poslanc i Welfy v to poítaje. Márodní liberálové a nejednou i Bismarck
nazývali stranu tu íši nepátelskou, vytýkajíce jí, že ím a snahy

katolické jsou jí pednjšími než nmecká vlas. Strana ta vede tuhý

boj proti tak zvaným kvtnovým zákonm, jimiž obmezeno bylo kato-

lické vyznání a duchovenstvo v Prusku. Nicmén Bismarck nejednou se

s ní smlouval, pokud byla ochotna hlasovati pro jeho pedlohy. Jelikož

s touto stranou jdou i Poláci potem IG (proti 18 dívjším) a Elsa-

sové potem 15, jest sted nejzávažnjší ze všech politických stran

íšského snmu. Hlavním odprcem stedu jsou národní liberálové,

kteí vstupují do nové snmovny potem 50 hlas. Získali sice 5 hlas,

avšak svého významu (hyli nejmocnjší stranou nmeckou a ítali až

pes 150 hlasu) pozbyli navždy. Marn pokoušeli se letos v Kil okresech

o mandát; vzdor agitaci a jjodpoe vládní neprosadili ani tetí ást
svých kandidát. Strana ta jest ))0 konservativcích nejbližší Bismarckovi

a vedla hlavní slovo, když se jednalo o zákony proti katolické církvi.

Snahou Bismarckovou bylo, aby dosálil — jako bývalo ped r. 1881 —
vtšiny pomocí konservativc a národních liberál, a pro pípad aby

ml i druhou ješt vtšinu pomocí konservativc a stedu. Prvnjší se

mu však nezdailo ; národním liberálm a konscrvativcm chybí do

vtšiny (199 hl.) znaný ješt poet. Bezpenou vtšinu mohl by míti

jen pomocí stedu a konservativc, ale sted jest parlamentárn dobe
vyškolen a nczdviiiá jen tak zhola ruce pro Bismarckovy plány, aniž

se zavazuje pro všechny asy. Bude tudíž Bismarck nucen se stedem
od pípadu k pípadu se smlouvati a initi mu ústupky. Sociální demo-

kraté dosáhli proti dívjšku dvojnáso!)ného potu, totiž 24, tak že

budou nyní moci initi i samostatné návrhy, k nimž jest zapotebí
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20 poslanc. Strana ta, jež v prvním zasedání (1871— 74) snmu
sjednoceného Nmecka mla jediného poslance, má nyní mnohem vtší

význam, než ukazuje poet jejicli poslanc. Na všechen spsob jest to

známka pozoruhodná, že vzdor zákonu proti socialistm strana ta stále

se vzmáhá a roste. Nejnepíjemnjší Bismarckovi stranou byla tak

zvaná nmecká svobodomyslná strana, jež vstupuje do snmovny potem
67 poslanc. V pedešlém zasedání byly ješt dv frakce: tak zvaná

liberální jednota ili strana odštpenc od národních liberál, jež ítala

47 poslancv, a strana pokroku s 59 poslanci. Ob však se vi pí-

krému vystupování Bismarckovu sj)0jily. Avšak neodolaly
;
jak patrno,

ztratily ii9 mandát. Okolnos ta zavdala práv Bismarckovým orfíánm
podnt k vítzosláv. Bismarck sám projevil, že dává pednost i sociálním

demokratm ped touto stranou. Hlavní snahou strany té jest, aby v N-
mecku vládlo se i)arlamentárn, totiž aby ministerstvo ídilo se dle

vtšiny snmovní a bylo snmovn odj)ovdno. Tom^i však práv íšsk}'

kanclé nejvíce se vzpírá a nazývá stranu tu protimonarchickou a re-

l)ublikánskou.

Nový nmecký snm, šestý od doby sjednocení, zahájen byl

20. listopadu. První pedloha, jež mu byla podána, jest íšský roz-

j)Oet na r. 1885— 6, kterýž tentokráte vykazuje schodek pes 447,^ mil.

niark. Výdaje iní pes (i21 uiil. m. Schodek zpsoben jest výpadkem
píjm z dan z ípy a j. Miliardy francouzské nedovedly, jak patrno,

zachrániti Nmecko ped krisí.

Vtšina nmeckého íšského snmu obrátila se již v prvních

dnech zasedání proti íšskému kancléi. Kn. Bismarck dal svou nelibost

poslancm na jcvo tím, že jim svobodné lístky k jízdám po železnici

obmezil pouze na bezplatnou cestu z volebního místa do Berlína i zpt.

Odpovéd na to byl návrh ze stedu svobodomyslných vyšlý, aby po-

slancm placeny byly diety, jichž nmetí poslanci nepožívají. O návrhu

tom rozpedlo se (20. list.) ostré rokování. Svobodomyslní odvodo-
vali návrh tíu), že se neplacením diet obmezuje zastupování lidu pouze
na nejzámožnjší vrstvy a vyluují se schopnost a dovednost, nemajíli

dostatek zbyteného jmní. Katolický sted vydatné ])odporoval návrh
ten, jemuž se Bismarck s nejvtším drazem opíral. „Vaše vtšiny
mné ani dosti málo neimi)onují," ekl poslancm do oí. „Nenechal
jsem si ani od celé Evropy imponovati, tím mén od vás." Poslance

rozdlil v dv tídy, jedni potem 157 prý „bojují pro císae a íši,"

druzí ])rý nejsou pro císae a íši, a sice 100 jich bojuje pro panství

duchovenstva a 98 jiro republiku. Neslýchaná tato v život parlameii-

tárním kritika vzbudila ovšem ustrnutí mezi zástupci nmeckého lidu,

nicmén dokládal Bismarck hnedle v ei následující, že „parlamentární

vláda není žádná monarchická vláda" a že íšský snm nemá vbec
žádné vtšiny. Pi hlasování pijat byl návrh proti Bismarckovi na-

míený 180 hlasy proti ÍM).

Dne 3. prosince jeduji no bylo o návrhu, jenž vyšel od stedu,
aby zrušen byl zákon, kterýmž katolický duchovní smí býti vypovzen
z némecké íše, když ocitnul se ve sporu s vládou. Návrh ten, jehož
drazné bájil Windhorst, podporován byl vele od svobodomyslných.
Bismarck optn s rozhorlením vystoupil proti návrhu, kterýž ostatn
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již v minulycli zasedáních dvakráte byl i)njat, aniž mu bylo vyhovno.
Bismarck j)rohlásil, že opakování nedávno od spolkové rady zamítnutého
návrhu znamená nevážnos ke spolkové rad. Vinil katolický sted,
že svým chováním znesnaduje vyrovnání s ímem a že zejména pruský
stát nemže se zíci zákona toho k vli Polákm. Windhorst poukázal,

že proti velezrádným snahám Polák, kterým však on neví, byly by
na míst zákony politické a nikoliv náboženské, a prohlásil, že by
katolický sted uzavel s vládou smír, kdy by zaveden byl pro katolíky

takový stav vcí, který byl v Prusku díve za krále Bedicha Viléma IV.

Bismarck odpovídal, že ídí se zásadou nepovolovati ústupky bez ústupk
z druhé strany a že prý vláda musí míti zbra proti agitacím polského

duchovenstva a polské šlechty. — Návrh Windhorstv pijat byl zna-
njší ješt vtšinou než první, 217 hlasy proti 93. — Praktického vý-

sledku, jak Bismarck sám prohlásil, nebude míti návrh jeden ani druhý.

Bismarck považuje sebe za vtšího initele, než jest zastupitelstvo sjedno-

ceného Nmecka a na ten as jím v skutku jest. Zda k prospchu
Nmecka, jest jiná otázka.

Anglický parlament sestoupil se (23. .) k mimoádnému pod-
zimnímu zasedání, jehož úelem bylo vyíditi pedlohu o oprav volebního

ádu, jižto byla v letním zasedání snmovna lord zamítla. Parlament
pedlohu tu (12. list.) optn velkou vtšinou pijal. Snmovna lord
vi všeobecné agitaci poala couvati. Konservativní její vtšina usnesla

se (17. list.) na tom, že pijme pedlohu, podálí vláda další pedlohu
o rozdlení okres volebních, s nížto by ob strany souhlasily. Konser-
vativní lordové upustili tudíž od zásadního odporu proti rozšíení práva

volebního a obmezili se jenom na podmínku taktickou, dovozujíce, že

ob pedlohy tvoí vlastn opravu volební a jedna bez druhé že by

byla kusá. Pes odpor radikálnjších živl ve vlastní stran, jímžto boj

proti výsadám snmovny lord byl vítán, vyhovl Gladstone požadavkm
konservativc a podal pedlohu o roztídní okres volebních, s nížto

dvrníci obou stran souhlasili. Pedloha pijata byla od parlamentu

za základ podrobného rokování, jež položeno bude na denní poádek
až v únoru. Z pijetí pedlohy uinil Gladstone otázku dvry. Pedloha
o rozšíení práva volebního byla pak od snmovny lord pijata a od

královny (8. pros.) podepsána i prohlášena.

Ve Spojených státech severoamerických konány byly 4. listo-

padu volby volitel presidenta a jeho námstka. Všech volitel tch
jest 401. I tentokráte zápasily spolu ob veliké strany, republikánská,

kteráž od války proti odbojným jižním státm mla vrch, a demokra-
tická, jejížto hlavní oporou jsou sice státy jižní, která však nabývala

od volby k volb nových a hojných pívrženc i na severu, zejména
co nastala roztržka i v samé stran republikánské mezi písnými re-

publikány a panství i úad chtivými vládními pívrženci. Na neštstí

oba kandidáti republikánští náleželi k poslednjším, a tak demokratm
tím usnadnn úkol. Demokratití kandidáti Cleveland a Hendricks
obdrželi hlasy 219 volitel, oba republikánští jen po 182. Pi volbách

volitel odevzdáno bylo celkem 10,046.043 hl., z tch pro volitele

Clevelandovy 4,913.901, pro Blainovy 4,847.659.

/. J. Toužimský.



snažnou žádosf, aby asopisu našemu nové pdy dobývati na-

pomáhali.
Zvouce pak již ku

pedplacení na patnáctý roník Osvty
slibujeme, že o všeliké zvelebení asopisu i dále co nejsvdomitji
peovati budeme.

Nové pp. pedplatitele upozorujeme, že starší roníky Osvty,
pokud jsou ješt na sklad, mohou sob opatiti

za cenu znan sníženou,

když je v období novoroním pímo z naší administrace za hotové
odeberou. Toto doasné snížení cen pestane dnem 1. bezna 1885,

kde nastoupí opt ceny obyejné.
Kdo by koliv Osvtu dále odebírati nehodlal, raéiž

nám to hned ohlásiti, teba jen prostým vrácením ísla.

Knihy Osvt zaslané:

Cechy. Spolenou prací spisovatelv a uraélcv eských. Vede Fr. Ad.
Šubert. Obrazovou ás poádá Karel Liebscher. Dílu II (Vltava; seš. 12. III.

(Praha) seš. 1. Xakl. J. Otto, v Praze 1884.

Písmo svaté starého a nového zákona. Vydání pro katolíky. Pe-
hlížejí V. Štulc a dr. A. Lenz. lllustroval G. Doré. Seš. 3. Nakl. týž.

Djepis msta Prahy. Sepsal Vácslav VI. Tomek. Díl VI. Spis mu-
sejních íslo LI. Nákl. Musea král. eského, v Praze 1885.

Jan Hodjovský z Hod.jova, jeho rod i psobení a latinští básníci

tovaryšstva jeho. Sepsal Jos. Jireek. (Pojednání král. eské spolenosti nauk.
Éady VI. díl 12.) Nákl. král. eské spol. nauk. v Praze 1884.

Z našich a cizích vlastí. II lustrovaná bibliothéka novel a cestopisv.
Redaktor Ferd. Schulz. ady III. ís. 3. Nakl. J. Otto, v Praze 1884.

Struný všeohccný slovník vcný. (Malý slovník nauný.) Red. Jak.
Malý. Druhého, laciného vydání seš. 127.—130. Nakl. I, L. Kober, v Praze 1884.

eskomoravská kronika. Nového vydání seš. 56.-65. Nakl. týž.

Sjová bibliothéka spis ver.šem i prosou. ís. 7.: Novely od Jos.

Štolby. ís. 8. : Písn od Adolfa Hevduka. S podobiznou básníkovou. Nakl. Jos.

R. Vilímek, v Praze 1884.

Povídky Malostranské od Jana Nerudy. Druhé vydání. Nakl. Ed.
Valeka, v Praze 1884.

Poetické besedy. Red. J. Neruda. . XIX.: Husitská svatba. Báse
od Ot. ervinky. Nakl. týž.

Upomínky z východu. Obrázky z pouti po Kavkaze a z cesty zpátení
od Svat. echa. Nakl. F. .Šimáek, v Praze 1884.

Sebrané spisy Vácslava Beneše Tebízského, Poádá J. Braun.
Dílu II. svazek 2. Nakl. týž.

Album výtených po\ídei< eských i peložených. Díhul. seš. 4.:

Julia Zeyera Gompai a Komurasaki. Nakl. ^d \ aleka, v Praze 1884.

Poesie italská nové doby (1782—1882). Sestavil a peložil Jar. Vrch-
lický. Seš. 1. Nakl. J. R. Vilímek, v Praze 1884.

Z r/ných kruh. Noveletky od K. B. Kobra. Díl. I Nakl. I. L. Kober,
v Praze 188.5.

Miroslav Tyrš. Struný nástin života a psobení jeho. Vydáno péí
Pražské télocviné jednoty Sokol. Nákl. vlastním, v Praze 1884.

Karel Havlíek Borovský nejslavnéjší publicista eského národa.
Napsal K. Tma. Seš. 13. Nakl. K. Šolc. v Hoe Kutné 1884.

Vánoní album asopisu Ruchu na rok 1884. Red. Fr. Brožík.
Nakl. AI. Wiesner, v Praze 1884.

Život zvíat od A. E. Brehma. Dílu IV. (Hmyz, pekládá prof. Lad.
Duda) seš. 7. Nakl. J. Otto. v Praze 1884.

(Pokraování.)
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OSVTA,
LISTY PRO ROZHLED V UMNI. VD A POLITICE,

REDAKCÍ A VYDÁNÍM

>^ VÁCSLAVA VLKA 8^<

vychází dne 25. každého msíce r šestiarchovýcli sešitech.

\a r. 1885 pedpláci se i b poštovní zásilkou do zemi rakousko-uherských

:

«^tvrtletné 1 zl. 80 kr., púlletné 3 zl. 60 kr., celoron 7 zl. 20 kr., Jednotlivé
fislo stoji 68 kr.

Redakce a administrace: ve Vinohradech, v ulici Celakovskóho ís. 165.

Na sklade jsou posud rofiniky 1878, 1876—1878 (po 6 zl.), 1879, 1880 (po

6 zl. 60 kr.), 1881—1883 (po 7 zl. 20 kr.). O doasném sníženi cen viz 3. stranu

obálky. Bonlky 1871, 1872, 1874 a 1875 jsou vyprodány. Ronik v kži vázaný
stoji o 1 zl. vioe; desky téže vazby na roník po 70 kr., postou po 80 kr.

Patisk celých prací se vyhrazuje. — Lhta k reklamacím koni
vyjitím nového ísla.

^4^^^^S>^^--ív-

V PRAZE.

TISKEM- FRANTIŠKA ŠIMÁKA. — NÁKLADEM VLASTNÍM.

Papír z tov&rnfho skladu A. Wiesnera t Praze.

1883.
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Knihy, obrazy a hudebniny Osvt zaslané:

Cechy. Spolenou prací spisovatelv a umlcv eských. Vede Fr. Ad.
Šubert. Obrn/ovou ás£ poádá Karel Liebscher. Dílu III (Praha) ses 2 akl
.1. Otto, v Praze 1885.

Hrady a zámky eské. Popisuje August Sedláek. Illustrují Karel a
Adolf Lif-bscherové. Ses. 58.-61. (Dílu IV. seš. 9.— 12.) JSakladatel Fr. Šimáek
v Praze 1884.

E_gyi»t, slovem i obrazem ve spolku s vynikajícími umlci pedvádí G.
Ebers. c>eské, od spisovatele autorisované vydání ídí dr. Otakar Hostinský
Dílu II. seš. 14. a 15. Nakl. týž

Božeua. Obraz F. Žeiiíška, fotogravura F. Hanfstángla v Mnichov.
Prémie S-étozora 1884.

Dje království eského. Složil Vácslav V. Tomek. Pátého, po-
opraveného a temi mapami rozmnoženého vydání seš. 1. a 2. Nakl. Fr. ílivná
v Praze 1885

'

Slovanstvo ve svých zpvech. Sborník národních a znárodnlých
])ísní všech slovanských národ. Poádá, harmonisuje a vydává Lud. Kuba.
Kniha I.: Písn eské. Seš 2. a 3. ísákl. vydavatelovým v Hoe Kutné 1884.

esko-nniecký slovník, zvlášt grammaticko-fraseologický. Sestavil
Fr. Kott. Seš. 72. a 73. (Dilu IV. seš. 20. a dílu V. ses. 1.) Nakl. Fr. Šimáek,
v Praze 1885.

Xiva., Sbírka básní Feta, Kokova, Meje, Minajeva, Nkrasova, Nikitina,

A. Puškina, ševenky a A. Tolstého. Illustroval N. Karázin. Peložil Fr. Chalupa.
Nakl. týž.

Kvítí z ruských luh. Sbírka básní Aksakova, Baratynského, Feta,
Kokova, Kozlova, Lermontova, Majkova, Nkrasova, Nikitina, Plešejeva, Puš-
kina, Tjuteva, Žadovské a Žukovského. Peložil Fr. Chalupa, illustroval I

Panov. Nakl. týž.

Eiicyklopaedie iiandagogická, slovník vdomostí z vychovávání a vy-

uování domácího a vef^jného ve školách nižších, stedních a vysokých. Pi-
spním uitelv a uenc poádají: Fr. J. Zoubek, dr. Petr Durdík, V. Hylmar,
J. L. Mašek, Fr. Nekut, Jos. Sauer z Augenburgu. Dílu I. seš. 9. Nakl. týž.

Karavanská cesta z Egypta do Syrle, kterouž vykonal a popsal
arcivojvoda Lud. Salvátor Toskánský. S 23 pvodními devoryty. Nakl. tyž.

Speciáluá nithodika vyuování ve tíd elementárn. I díl: Pípravné
uení. Sepsal V. Frank. (Knihovny Komenského ís. 6.) Nakl. týž.

Nauka o soudním lékaství Sepsal dr. J. Reinsberg. Díl II. Nakl. týž.

Fysika pokusná i výkonná. Sepsali K. V. Zenger a Fr. Frid. Cechá.
Dílu I. seš. 8. : Mechanika. Nakl. týž.

Sebrané spisy \ácslava Beneše Tebízského. Poádá J. Braun.
Dílu II. svazek 3. Nakl. týž.

Kahiuetní knihovna. Svaz. II.: Povídky AI. Jiráska. Cásf 1. Svaz. lil.:

Bohumila Adámka Salomena. Nakl. týž.

Sborník illustrovaných román. Dílu I. ses. 1. &2.: Povídky Karl-

štejnského havrana. Pod praporeni Sobského. Nakl. týž.

Z našich a cizích vlastí. Illustrovaná bibliotbéka novel a cestopisv.

Redaktor Ferd. Schnlz. ady III. ís. 4. a 5. Vlastenecké putování po Slezsku.

Píše dr F. Sláma. Nakl. J. Otto, v Praze 1885.

Poetické besedy. Red. Jan Neruda. íslo XX. : Z pod jama. Básn
Svetozara Hurbana Vajanského. Nakl. Ed. Valeka, v Praze 1885.

Album výtených povídek eských i peložených. Dílu II. seš. 5.:

Julia Zeyera Gompai a Komurasaki. Nakl. týž.

Z ptaí perspektivy. Genrové obrázky ze života knihkupeckého. Na-

kreslil Jos. M. Hovorka Nakl. A. Reinwart, v Praze 1885.

rty kozácké. Napsal Ed. Jelínek. (Salonní bibliothéky ís XXXVl.)
Nakl. J. Otto, v Praze 1885.

Ottí»va laciná knihovna národní. Red. Ot, Mokrý. Seš 45.-49.:

Na zboží pána z Rosenb-rka Historická povídka. Sepsal Jos. Tesa. Nakl. týž.

Libuše, matice zábavy a vdní. Ko. XIV. ís. 6.: Nkolik povídek.

Sepsal \ . Ben š Tebízský ís. 7. : Povídky z malého msta. Sepsala V.

Lužická. Ron. XV. ís. 1. a 2.: Poklad. Historický obraz z minulého století

od A. Jiráska.

Výbor cizojazyných dl básnických. Red. Lad. Arietto. III. Francois

Coppée: Z malého svta. Peložil Lad. Arietto a Vácsl. erný. Nakl. J. R.

Vilímek, v Praze 1885.

Obžinky života Básn pátému stupni mládeže. Vydal Frant. Doucha.

Pipojeny v\ kesy. Nakl. J. Otto, v Praze 1885.

eský Paganiui. Novela z umleckého života od J. Arbesa Nákl.

„Paleka," v Praze 1884.
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Listy z ruské vesnice.

PíSe

H. Jaroš.

II. Co pineslo jaro mužíkm.

sme již nkolik dní na vesnici. Zastali jsme vesnu ješt pi

| prvním kroeji, stopujeme kvt za kvtem, jak prší s lazurových

Ijejích kídel, vítáme co den nového pvce, doplujícího sbor

našeho sadu a cítíme žhavé polibky bujarého jarního slunce,

pod nimiž tváe naše hndnou jako dobe vysušený list Krym-
ského tabáku ; za to se stemchy rozkyply snhobílou pnou

voavých kvtných hrozn.
Vše kolem nás obesteno poesií jara: dmoucí se pupence topolové

dýchají balsámem, ve prhledných ješt kovinách rokotají první slavíci,

na bílém talíku tulí se k sob stydliv první brálov zelené okurky,

vyrostlé v paeništi, a svdná vn mladouókých sndých prsíek na

rožni peené lesní sluky pohne sebe blaseovanjší prosaickou duší.

Poetická nálada tak vám prochvívá celým tlem, v prstech cítiti ne-

oilolatelné svdni : jen pero vzíti, a verše samy se rozlijou po papíe.

Však nebojte se ; já svého pera nezneužiji ; vím, že povolaní

vštcové všech vk a národ dávno již vyzpívali všechnu poesii jarní

krásy. Ale ku podivu, že se nevyskytl dosud poeta jarního hladu. Ne-
iiduvím obrazn. Míním skutený, opravdový hlad, jenž umí zpívati tak

•livné melodie v prázdném žaludku, až pro n lovk peslechne i rokot

slavií i bublání jarních vod. Mn utkvlo v pamti nkolik takových

jarních motiv.

Bylo to hned v i)rvní dni po našem píjezde na vesnici. Byl jsem
na psárné optat se njyslivce, táhnouli ješt sluky. Duben chýlil se již

ke konci, a lesní sluky táhnou Kurskou gubernií v první polovin
dubna; nkdy se však hejno nkteré opozdí až do samého konce msíce.
Kyrillo, panský „dojezžaij," t. j. psovod, jehož úkolem jest za pod-

zimních lov na lišky a na vlky vyhledávati s honícími psy a vyhíínti
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z les zv na stelce, chodil z jara za doby taho se stavcím psem

na slatiny, kam zapadalo množství sluk a kachen, a opatoval panský

stl zvinou.
Když jsem pišel do psáriiy, stál Kyrillo práv ped psincem

s dvojkou v ruce a s brašnou pes plece. Jeho Dianka mu sedla

u nohou. Nazdvihl kulatou apku a vyslechnuv mj dotaz, protáhl

rty, pi emž se žlutohndá jeho tvá složila ve dlouhé, tuhé vrásky,

projel neohebnými prsty zcuchanou ryšavou bradu, a prohodil trhanými

slovy, jako by je vykesával z kemene : „Pozd, zmeškal jste — pe-
letly. Ale kachny se sletují; liboli, já práv se sbírám na slatiny."

Mn se však do vody nechtlo; proto jsem se vrátil do sadu.

Loudaje se zvolna po nevyschlé ješt pšin, pi níž brel potek
z tající kdesi snhové závje, došel jsem k panskému domu. Tam na

prostranství, posypaném žlutým pískem, sedl na sedátku na výsluní

statká, a ped ním klee na zemi a opíraje se rukama o písek, do-

týkal se elem zem chlapec, na pohled asi dvanáctiletý. Byl odn
v rozedraný hndý tulupík ze surové oví vlny, stažený v bocích pro-

vázkem. Nohy, omotané hrubým plátnem, vzely ve velikých láptích,

nepletených na jeho nohu.

Statká, tyicátník nepíliš silného tla s vojenskou kulatou

apkou na hlav a ve švédské kožené kazajce, upjaté až po krk, hledí

na chlapce a káže mu patrn mrzutým hlasem: „Vstávej, víš že to

nemohu vystát. Co chceš?"

Chlapec se vzchopil a probíraje nemytými prsty plyšový okolek

vatované epice, obrátil tvá k statkái. Tvá ta pod zdrchanými vlasy,

jež marn se snažil chvílemi shrnouti s ela na uši, nebyla nepíjemná,

ale nebyla to již tvá dtská. Z oí zírala opravdovost, a nevysoké

elo bylo proryto vráskou, jež byla zcela patrná, když nazdvihl brvy

a upjav oi na statkáe, pronesl nepevným hlasem: „K vaší milosti!"

„Nu, mluv, eho ti teba."

„Pomozte, vaše vysokoblahorodí !" A opt leží na zemi a elem
se dotýká stevíce statkáova. — „Už nevím, jej bohu, co dlat. Kouska

chleba nemám v chat."

„A ím, myslíš, abych ti pomohl?"

„Takhle — kdy by bylo ovsa, vozil bych drva do továrny, vy-

dlal bych na chléb. Ale ovsa není, a bez ovsa jakáž práce ; kobylka

div se sama vlee. Kde co bylo, prodal jsem a koupil oves — všechno

jsem zkrmil, a nyní už nevím, co a jak ..."

Chlapec stál se sklopenou hlavou, hled na písek, a mladá jeho

hru se náhle vzedmula a dlouhý vzdech se mu dral z nezavených

ješt rt.

„Což, ovsa ti mohu dáti." vece statká.

Chlapec pozvedl zase hlavu, potel dlaní elo a míní : „Já ho

odpracuji, až bude teba vláit."

„Nu dobe, dojdi do kanceláe, a ekni správci, aby mne ii])a-

matoval na tebe. A co má — zdráva?"

„Což ona zdráva."

„A bratí? Kolik je vás?"

„Patero dtí, a robotník jeden na všechny."
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„Jaký robotník?"

„Xu, já
—

" vysvtluje tážným hlasem chlapec, a ústa se skrivila

v úsinéch.

„A jakž pak, orat už umíš ?"

„Jakž ne ! Úhor jsem sám zoral, ozim zaséval a jak na chleba

vydlám, budu ora pod jee."

„Molodc!" vece statká žertem, a chlapec potšen, že neodchází

s prázdnou, bére se vážným krokem, jako pravý mužík, ke kancelái.

„Kterak to," ptám se statkáe, když chlapec odešel, „že trnácti-

letý hoch vede již samostatn hospodáství?"
„V loni po žních zabili mu otce ve rvace. Zbyla tu bába s dtmi.

Co dla? chlapec musí živiti rodinu. A jaký krušný pro nho zaátek!

V loni byla neúroda. Poslední míru žita odnesl na mlýnici v polovici

listopadu. Od té doby kupují a dluží se chléb u nás."

Statká ješt nedomluvil, a po pšin ode vsi blíží se uctiv n-
kolik mužík. apky dávno už sali. Nkteí ve vysokých botách,

ale vtšina v pletených lýkových láptích. Piblížili se asi na deset

krok a stanuli s hlubokou poklonou.

„Zdravstvujte! eho vám?"
„K vaší milosti!"

„Nu což tedy?"

„Penízky si (Jluži jsme pišli. Nenajdeli se pro nás práce? Rádi
bychom odpracovali. A to víte — hlad, bída; chlebíka není, a kdež

vzíti ! Hrozná to zima byla ! Chleba nebylo, píce nebylo . . . Když
tak vzpomeneš a rozvážíš všechno, ani nechápeš, že jsi živ . .

."

Mužíci mluví všichni, jeden po druhém, nkdy i dva, ti najednou, roz-

kládají rukama, kývají tlem a co chvíli shrnují s ela dlouhé vlasy,

jež jim tvrdošíjn hned zase slézají do oí. Mužíci se chovají uctiv,

mluví se statkáem pokorn, ale hledí mu pímo v oi a v chování

jich není ani známky lísání nebo strachu. A pestáli krutou zimu, na
tváích jim není vidti stop hladu, vypadají bode, zdrav.

„Tžký rok, tžký," souhlasí statká s mužíky — „sám takového

nepamatuji."

„Lehko íci" — vmísil se v rozhovor maliký šedobradý mužík
v ohromných láptích a v polínalém kožichu, pepásaném erveným
jiasera: „Lehko íci — ti neúrodná léta za sebou! Což je to malikost?"
I rozhlédl se po svých soudruzích.

„Kdeže malikost," pizvukují mužíci a rozkládají rukama, „lehko

se ekne; ti léta zemice nerodí a hladových krk pibývá . .
."

„Už — nebytí vaší milosti — zhynuli jsme, tak naisto zhynuli.

1 skot zhynul by, i mužík zhynul," rozkládá opt maliký eník.
A skupina pizvukuje: „Zhynuli! Jakž nezhynout! Už dojista

bychom zhynuli. Hospodin blahoslav vaši milost!" A mužíci se uklánjí

smérem k nedaleké (církvi, a znamenají se pravoslavným kížem.
„Mnoholi vám teba každému?" ptá se pak statká a opt je

odkazuje na sjtrávce, slibuje s ním promluviti o nich ; správec také

ustanoví, jaké polní práce má který z nich za danou zálohu vykonati.

Pak se rozhovoili o stavu osení a mužíci si chválili, zachovali to

lih, že bude pkná úroda.

7*



100 H. J,iroš:

„A to ty, Jegóre, jsi se ženil?" — obrátil se statká k jednomu
z mužík.

„Ba práv — v pátek nás vnili."

„Bábu ádnou jsi sob vyhledal?"

„Vdovu s dtmi — " odpovídá kdosi z tlupy.

„Nu pkná pomoc! Což nemáš svých dtí dost?"

„Ovšem pravda, vaše milosti, ale kdež mn vdovci bylo hledati

dívku! liádná dívka za vdovce nepjde, svobodného si vezme. A ran
bylo teba hospodyn. Bez hospodyn nelze. Jakéž také hospodáství
bez hospodyn. Mezi námi : bába pro mužíka pravá ruka, k levá

ruka. Bez báby nebo bez kon, zrovna jako bez ruky. A co se dtí
týe : najde se práce, i ty její dti se piživí.

"

„Piživí se, piživí — a dorostou, robotníci budou, pravý poklad

l)ro hospodáe," ozval se v pozadí ženský hlas.

„A co ty tu chceš, Matreno?" obrátil se statká k žen, která

práv pišla a pipojila se k tlup.

Mužíci vidouce novou píchozí, podkovali, popáli statkái všeho

dobrého, poklonili se a zvolna se brali ke kancelái. Jich místo za-

ujala zdravá, silná žena, vysokého vzrostu, ernovlasá, ernooká, let

asi ticeti pti. Pihrublé rysy líce a vysoký horní ret prozrazovaly

její energii. Byla odna, jako mužíci, v tmavohndý tulup z hrubého
sukna, bez pochyby vlastní práco, pepásaný erveným kusákem (pasem),

na hlav mla vlnný šátek, nohy v botách.

„K vaší milosti o radu' jsem pišla. Opt m stihlo neštstí" —
vykládá Matrena chochláckým (maloruským) náeím. „Hospodin ví,

za m osud stále stíhá." Pi tch slovech zdvihla cíp svého šátku

a petela jím oi, na nž se zavsily slzy.

„Nu, co pak se stalo?"

„Nohu si zlámala kravika má, Burjónuška. Vera stádo prvn
vyhnali na pastvu — travka trochu podrostla na výhone. Skot za

zimu odvykl sob ; sepraly se moje Burjónuška s Akimovou kravou,

njak v píkop se dostaly, a ta moje i)i tom zlámala nohu. Co jsem
s ní mla soužení celou zimu ! Píce málo bylo ; na koln byla nová
stecha, skoro všechny došky jsme skrmili. S híchem napolo jsem ji

prokrmila do vesny, a tu když travika se zazelenala, mám o ni pijít!"

Slzy nkolikrát se jí draly z oí, ale Matrena vždy je setásla tvrdou,

upracovanou dlaní.

„Proto ješt nemusíš pijíti o krávu. Mže se vyléiti." Statká
se vyptal podrobn, kde noha zlámána a poradil báb, jak ji léiti.

„V nejhorším pípad zstane chromá. Však ji v cborovod nepovedeš."

„A si kulhá, jen když ji uchovám." Tu se Matrena maliko
zamlela a pak dodala : „Ale já ji pece musím proda. Vždy doma
ji musím krmi, a já nemám ve dvoe stébla slámy."

„Neprodávej! Popros správce, on ti dá na dluh kopu slámy; po

žních ji oplatíš. Dole na zelništi okolo potoka už vysoká tráva. My jí

nežneme. Mžeš si tam nažíti každý den, co potebuješ."

Matrenino líce se rozšíilo jako msíc v úplku. Dkovala statkái

a celovala mu ruku. Když odešla, zvdl jsem o ní, že ovdovla ped
lety a zstaly jí na krku malé dti a polorozvalená chata. Však ener-
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.tíická žeua nezoufala. Vedla sama hospodáství, své políko opatila,

i panské pole najímala a nájem splácela svou prací. Pi tom i chatu

nov vystavla, dvr ádným plotem ohradila a dti vychovala. Na vsi

je nyní hlavou všech bab. Jich jménem uzavírá s hospodáskou správou

velkostatku smlouvy na konání nkterých ženských polních prací, jako

rozhazování hnoje, pletí obilí, trhání konopí a t. p., za správnost

tchto prací odpovdnos bére na sebe, za to dostává se ji od bab

jakési procento jich mzdy, i jest jim autoritou.

Mn se zachtlo zvdti, jakým spsobem zachránil statká mužíky

od hladu. Správec mi vc vysvtlil. Po válce rusko-turecké vystoupily

ceny obilní tak, jako nikdy ješt nebývalo na Rusi. Vysoká cena

svedla vtšinu statká, že \yprodali do posledního zrna své zásoby.

Tu pišla neúrodná léta 1880 a 1881. Úroda na selských polích

nejen nestaila na výživu rodin selských, nýbrž mnohde ani na semena.

Zotevírány po všech skoro guberniích zásobárny, a s bídou se lid vy-

živil do nové úrody r. 1882. Avšak v Kurské gubernii, nejúrodnjší to

ásti Ruska, následkem dlouhého sucha i tentokrát sklamala nadje.

Vlastni obilí nestailo mužíkm ani do vánoc, na zbývajících ješt

sedm msíc musili chléb kupovati, nebo reservní sýpky jsou již dávno

vyerpány. K tomu ceny obilí stále nepomrn vysoké a kupovat není

za. Veliká ást mužík bu pozbyla dobytka, jejž vymnila za chléb,

aneb upadla v ruce „kulak", t. j. vesnických lichvá vydiduch,
kteí za ohromné procento pjovali chléb nebo peníze.

Ale v Ivanovce — tak budeme zváti naši vesnici — pomohl
mužikm statká, rozdav jim a . nejbližším sousedm okolo 20.000

pudv obili s tou podmínkou, aby mu je oplatili z píští úrody bud
opt zrnem anebo penzi, jak jim bude pohodlnji. Pomoc ta vystaila,

že — a dosti chatrn, pece pestáli zlopovstnou zimu, a co hlavního,

že zachránili potebný skot, i kon i krávy, až do jara. Na jae o pl
starosti mén. Dobytek se uživí na pastvinách. Trudnji ovšem opatiti

chléb pro lidské krky; však i tu je pomoc, kdo má zdravé ruce. Po-

ínají polní práce na velkostatku, jež vymáhají na sta ruk : a za práci

platí každý statká ochotn, a již penzi, nebo chlebem.

Tím se mn ovšem vysvtlila vdnos mužík Ivanovských. Ale

nu- pojmy o ruské vesnici poaly se každým dnem víc a více hatiti.

Ode dávna již m zajímala ruská vesnice, byt prostého ruského

lidu ; nemaje pak píležitos erpati pouení u samého pramene, na

vsi, sbíral jsem známosti o ní z knih. Velmi cenné ethnogralické spisy

ruské dovolují ovšem utvoiti sobe dosti vrný obraz ruského života

do emancijtace. Ale byt mužíka svobodného, obraz ruské vesnice za

posledních dvacet let uplynulých od manifestu 19. února (3. bezna)
I8(j1, je píliš ješté mladý, nehotový; z té píiny ve spisech národo-

pisných málo ješté o nm naleznete. Za to tvoící se pod vlivem

svobody a selské obiny nový ráz drobných zemdlc, majetník pdy,
poskytoval svými asto se stídajícími fásemi a stálým kvašením hojnost

vdné látky beletristm, kteí > velikou chutí se jali zpracovávati lite-

rárné epochu petvoení ruského národa.

Ruské písemnictví má uz iclou literaturu mužikou, a mladší
..li.ti,.!.-.', T,.!,,,,- ,,.,. vyk.i/njc i iH-koIik spocialist imižick povídky
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nepovídky, jakýchsi skizzí, ehosi na spsob kratikých dialoíí a ná-

sledujících na to sáhodlouhých reflexí, v nichž se uvažuje a rozvažuje

o tom, jak mužík pije, pije, pije . . . Pití je totiž ervená ni, která

se táhne všemi muzickými novelami. A více pije prý mužík pedevším

z hladu; v onch novelách páníi Ertel a Zlatovratských a v poslední

dob i G. Uspenského mužík má vn hlad, a to opt, ponvadž má
tak málo zem, že pi vší své snaze jest už a priori odsouzen k smrti

hladem. Za druhé pije proto, že jest utlaován od každého, s kým se

v život setká: od pomšíka, od úadníka, od kupce kulaka, i od

mužíka souseda. Takto malebn drapírovaný mužík jest pak jádrem

povídky, okolo nhož jako dstojná jeho skoápka kupí se nejhrubší

nevzdlanost, neistota, všeobecná duševní i tlesná nemravnos, a

v perspektiv bud malomocná zoufalos aneb — sociální revoluce. Tak
asi vypadá hrdina muzických novel, jakými se plnily v poslední léta

zejména Otestvennyja Zapiski a plní se namnoze až dosud Vstník

Evropy, tak vypadá „synthetický mužík" v Petrohradských redakcích.

Synthetický mužík jest ovšem úhlavním nepítelem místního stat-

káe, jenž prý jako upír ssaje z nho krev, a to v dobu, kdy sám —
místní statká — prohýiv lehkomysln v kruhu rzných Alicí a Kamill

mládí i zdraví, klesá pod tíží smnek a obligací, prodává rodinnou,

ddinou pdu kus po kuse bohatnoucímu kupci a sešlý fysicky i mravn
zírá vstíc téže budoucnosti jako synthetický mužík, totiž revolveru

nebo revoluci.

Vezmemeli nyní synthetického mužíka, klesajícího statkáe a po-

stavíme k nim úplatné orgány všemohoucí policie, z jejíhož tyranstva

není na tomto svt odvolání, budeme míti ped sebou obraz, jejž si

ostatn mže vytvoiti každý, kdo se jen trochu vete v moderní mužikou
lehkou literaturu. Pravím výslovn : mže si vytvoiti, budeli totiž viti

na slovo pánm autorm muzických novel. Já jim sice na slovo ne-

vil; nicmén, srovnávaje ruskou vesnici pedemancipaní, vylíenou

do podrobná perem I. S. Turgenva, s ruskou vesnicí po zrušení ne-

volnictva, jak vypadá v kukátku nejmladší ruské novelistické generace,

pedstavoval jsem si ji pec jen ve svtle dosti temném a dospíval

jsem ku podivnému úsudku, že svoboda — nad niž dle souhlasných

výrok tolika veleduch není pro lovka statku drahocennjšího, po-

mocníka vydatnjšího a nástroje psobivjšího — že tato božská svoboda

na Rusi lovku nejen neprospla, nýbrž naopak stala se jeho škdkyní.

Dokud byl mužík nevolníkem, byl pece ješt aspo kouskem lovka;
pomšík, volaje na svého sluhu, nazýval ho „lovk", v listinách

jmenoval ho dokonce „duší". Jakmile se však stal svobodným pánem

kusá zem, lovk je ten tam a zbylo prý z nho jen divé zvíe.

Nyní jsem na vsi, jsem tu v dob mimoádné, na jae po tíleté

neúrod, za doby, kdy chléb, ten výhradní skoro pokrm ruského sedláka,

jest tikrát dražší, než býval ped válkou, a pece ti zdivoilí mužíci

nepojídají druh druha na potkání, nejsou hrub ani hladem vychrtlí,

ba zachovali po tíletých svízelích i dobrý rozmar, nemluví hrubosti

svému pomšíku, naopak pijímají od nho v nesnázi radu i pomoc,

za kterou mu nabízejí, rozumjte dobe: nabízejí z dobré vle na-

vzájem svoji pomoc, svou práci, která je statkái nemén dležitá,
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než jeho pomoc mužíkovi; — zkrátka, vidím na vsi zcela pravideln

utváenou vzájemnos mezi velkostatkáem a mužíky.

Zejmý doklad takové dobrovolné vzájemné pomoci uvidl jsem

v málo dnech.

Rozkošný zámek Ivanovský, který ne neprávem zovou po okolí

dvorcem t. j. palácem, rozložen uprosted rozsáhlého anglického parku,

jenž kadeavými hlavami bujarých klen, javor a jasan, lip, dub a

jilm krj'je široký, voln od východu se zdvíhající láz, ohraniený na

severu i na jihu hlubokými úvaly se strmými úboími. Na západ pe-
chází park ve stoletý dubový les, jehož vrcholky se z daleka ernají

nati zelenými stechami zámku a rzných, kolkolem rozestavených budov.

Na východ se ped prelím zámku prostírá rovný trávník, jenž se-

stupuje po mírném svahu a noí se ponenáhlu v široký rybník, jenž

plní dno hluboké doliny.

Znám málo panských sídel na Rusi, jež by se mohly honositi

tuk malebnou polohou jako Ivunovka. Jejímu rybníku náleží pi tom
neposlední zásluha. Hledíteli na tichou jeho hladinu za jarního jitra,

kiiyž se leskne blankytnou modí ve tpytivém rámci zlatozelených vrb

a rokyt a uprosted ní jako by v zadumání usnul drobný ostrvek
s vncem topol, rostoucích vzhru do nebes i dol do lazurné ne-

konené hloubi vodní — aneb zajdeteli si pod veer na protjší beh
a patíte, jak se v bílé co mléko hladin jeho zrcadlí erné kontury

pobežního stromoví a dále temná strá s klikatou linií selských stech
a vtrák a pod nimi hoí úzký pruh veerních ervánk — aneb

jcdeteli pozdní nocí po vysoké hrázi, táhnoucí se stedem rybníka

pímo k zámecké brán, a mezi vtvemi šelestících vrb zajiskí po

zeeném erném jeho povrchu dlouhý stíbrný pruh lámajících se pa-

prsk msíných: stanou aspo na okamžik vaše myšlenky, a chtj nechtj
v/dáte povinný hold tiché, prosté kráse našeho rybníka.

Rád jsem se toulal po jeho bezích, sledoval jsem let bystré

ajky, jak se náhlým obloukem spouští k samé hladin a ostrým

kídlem ryje úzkou brázdu ve vlnách, pozoroval jsem mohutného sivého

jestába, jak s nehybn rozepjatýma kídloma širokými kruhy pluje

vysoko v povtí a hledá kois, stopoval jsem zasmušilého chástala,

au se prochází o samot ve vysoké ostici a stýská si žalostným,

chestivým hlasem, aneb jsem se zahledl na volavku, ana stojí o jedné

noze na travnatém ostrvku a napíná dlouhý zobák ke šplounajícím

kolem ní vlnám. Náhlý pohyb táhlého krku, peruti se rozpínají a už

se shrbenou šíjí vosluje vzduchem k blízkému lesu; tam jí bez pochyby
eká družka na vysokém dub. Sedí na vejcích ; ale dlouhé nohy, pro

néž není místa v tsném hnízd, visí dol prostreny skrze otvory na
dn hnízdu.

Zvlášt rád jsem chodíval na dolní hráz, kde pod stavidly ženy
veské celý den máchají prádlo. Líbil se mi jednotvárný hukot valícího

se proudu vod, pleskot devné paliky o vlhké prádlo, švitoení ženských
jazyk a zvonivý smích, provázející nepochybn zdailý klep. Pod sta-

vidly ženy nikdy nezpívaly. Za to vracívaly se po hrázi báby i)od veer
z polní práce do vsi, aby pihotovily veei do píchodu rodiny, pracující

až do západu slunce. Jde jich celý zástup, jako záhon máku, ervený
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a bílý, a již z daleka slyšeti unylé akkordy sborové i)ísné s nekonenyiii

refrénem „Aj Ijuli, aj Ijuli ..." Náhle se melodie prešvihiie do bystrcliu

tempa, tleskání dlanmi udává takt, slova se proudí monotónní bystinou

a hle, mladá bosonohá babonka vyskoila z tlupy, opela ruce v boky,

pohodila hlavou v týl, a nohy jenjen lirají tanenými krky po uprá-

šené cest. Ale rázem se nápv perývá vysokým výskajícím tónem,

tanenice naposled zadupe, až prach kolem zavíí, a zvuifý smích vy-

razí z celé tlupy.

Ale vrame se k vci. Ivanovský rybník opatuje vodou cukrovar,

vystavný na jeho behu v dolní ásti naproti vesnici. A ponvadž
krom lesních pramen nemá jiných pítok, zásobuje se vodou hlavn

pi jarním tání snhu. Tentokrát byl nahnán tak, že bylo teba

spouštti vodu stavidly. Ale pes to vytryskl uprosted vysoké hráze

pramének, který rostl každou chvíli. Voda patrn prosákla hrází, a ne-

budeli vada rychle odstranna, hráz se strhá, rybník vytee a pak —
ekejte zas do jara, až se znova naplní. Uvážímeli, jaká by vzešla

statku škoda, kdy by cukrovar pro nedostatek vody nemohl pracovati,

nehledíc na ztrátu ryb a zohyzdní malebného panského sídla, uznáme,

že správa velkostatku se nacházela v postavení choulostivém. Jest teba

navezti nkolik set voz kídového štrku na ucpání a sesílení hráze,

a práce ta musí býti vykonána v dob co nejkratší.

„To vás bude státi nkolik set rubl," prohodil jsem ke správci,

když pišel zpravit statkáe o této nehod.
„Toto, zadarmo se to spraví!"

Byl jsem vru zvdav, jak hodlá vc tak vážnou napraviti za-

darmo. A ml pravdu. Vypadlo vše velmi prost. Poslal do vsi pro

starostu, a sdlil mu, o se jedná. Poprosil ho jménem statkáovým,

aby obec neodepela své pomoci, že po práci všecky pispjící uhostí.

Druhého dne byl svátek. Z každého dvora ve vsi vyjelo po jednom>

po dvou povozech k nedaleké kídové stráni, a v nkolika hodinách

pohrouženo na sta voz štrku k podezelé ásti hráze. Pramének pro-

sakující vody ponenáhlu slábl, tenil se, až zmizel úpln. Pod veer

pijel na hráz správec se soudkem vodky a s vozem chleb. Mužíci

i báby, kteí tolokou popravili hráz, vypili po sklence vodky, zajedli

chlebem, rozdlili se ve skupiny, rozhovoili se, pomalu se k nim sešli

mladí, staí z vesnice, zavznély písn, kdesi se ozvala vískavá píšala

a hned na to slyšen dupot taneník.
Za vsí už dávno slunce zapadlo, a na hrázi stále ješt hluk a šum

a z dívích zástup zní táhlé „Aj Ijuli, aj Ijuli ..."

Za pouhé pohoštní, jež stálo statkáe nkolik rubl, vykonali

mužíci službu, která má cenu nkolika set. A vykonali ji ne z pi-

nucení, ani z povinnosti, pouze z pátelství k sousedu statkái, na-

vzájem za dobré služby, které on jim prokazuje.

Jak praveno : mé názory na ruskou vesnici poaly se za takových

okolností ponenáhlu mniti. Ivanovka — to mi už zejmo — nehodí

se do rámce „muzických novel." Ovšem nedje se asi všude vše tak,

jako v Ivanovce. Asi o týden pozdji ml jsem píležitost i o tom se

pesvditi.
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Nkolik verst od Ivanovky leží vesnice Spasská. Nehoda, jež

Ivaiiovskému rybníku toliko hrozila, se ve Spasském stala skutkem.

Pivalily se jarní vody, protrhly hráz rybníka, a široká erná bažina

ulehla tam mezi zelenající se nivy. I ve Spasském jest u rybníka pr-
myslový závod, velik)' mlýn. Pomry tedy dosti podobné. Na štstí

Spasským rybníkem protéká však íka, tak že podaili se spraviti

hráz, voda brzy se opt nažene a mlýn bude moci pracovati dále.

Vrátiv se kdysi pod veer dom, zastal jsem na balkon spo-

lenos pi aji. Pijel Arkadij Viktorovi, Spasský pomšík, se ženou

navštívit soused. Hovoilo se o všeliems, o brzké korunovaci, o tom,

jaká povýšení a jaké milosti se oekávají; mluvilo se také o hospo-

dáství, a tu se Arkadij Viktorovi dotekl otázky dlnické, jež prý

velkostatkám pomalu uiní nemožným vésti hospodáství. A na píklad

uvádí svj rybník. Pda rybníka náleží ovšem velkostatku ; ale sedláci,

jichž zahrady se táhnou až k samé vod, požívají tam ode dávna práva

loviti ryby. „Zajdte si kdykoli k rybníku," vyi)ravoval Arkadij Vikto-

rovi, „vždy tam uvidíte na hladin nkolik kocábek, vydlabaných

z jednoho dubového kmene, a v nich rybáky s nevody a sítmi. —
Pi letošní povodni víte jaká nás stihla nehoda. Hráz neodolala návalu

vod a strhala se. Umjíli mužíci užívati práv, musí — já ku — nésti

i povinnosti," pokraoval pan soused. „Dal jsem tedy na druhý den

pozvati k sob starostu a vysvtluji mu, že rybník nemže zstati tak,

jak jest, že se musí opt upraviti, a ponvadž mužíci užívají rybníka

podobn jako ekonomie (statek), že tedy selská obec musí nésti nyní

také ás bemene pi oprav hráze. Starosta slíbil, že to na vsi vyídí.

Nu a co myslíte, jakou mi dal mír odpovd? Ped nkolika dnmi
pišel starosta a oznámil mi, že mir v obecné hromad rozhodl, chcili

míti rybník, abych si hráz opravil sám. Jim, totiž obci, že íka úpln
postaí i na vodopoj i pro domácí poteby ; ale rybníku že nepotebují.

Co mn zbývá? Aby mlýn nestál, poslal jsem již pro firabary *) a budu

hráz stavti na své útraty."

Spasský mir odepel tedy svému statkái pomoc, kterou Ivanovští

vykonali s nejvtší ochotou. Právní pomr obce Spasské k tamnímu
pomšíku jest týž, jako v Ivanovce. Že Spasští nevyhovli pání i
lépe eeno, vyzvání Arkadije Viktorovie, mlo asi více píin; hlavní

asi byla neopatrnosf poraéšíkova, že odvolávaje se na jakási práva

a bh ví jaké povinnosti, chtl pomoc od sedlák vynutiti. Do zrušení

nevolnosti byl by v takovém pípad stail ovšem pouhý rozkaz velko-

statkáv, ale nyní po dvaceti letech svobody uražený mir Spasský

odvtí jednohlasným „ne", kdežto Ivanovský mir vyhovuje prosb souse-

dov a splácí mu po sousedsku službou za službu. Nechci nikomu
sahati do svdomí, i jsem ochoten viti, že lidomilnos Ivanovského

statkáe jest úplné nezištná. To však možno tvrditi, že jednání jeho

jest opatrné a že zná dkladn nejen místní pomry, nýbrž i povahu
ruského mužíka, a pispjeli ím okolním sedlákm, mže se nadíti

za to dostatené náhrady z jejich strany.

lak zovou dlníky, zanášející se zemními pracemi, jako kopáním kanál,
ptiW.iiiri r'i'.|:itiim <(>«( flÚSp Etd.
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Díky tedy vzájemnosti mezi statkáem a vesnicí Ivanovští mužíci

pežili krušnou letošní zimu bez hladu, zachovali svj skrovný majetek

a nestalo se, eho se obávali na podzim, aby s mošnou a žebráckou

holí v ruce doprošovali se kouska chleba v sousedství.

Však jest po okolí nemálo selských dvor, které se prokrmily

tu zimu a živí se i z jara ješt jen almužnou. Ale tím nól)udiž eeno,
že chodí po žebrot. Ve mstech, kde civilisace už zapustila koeny,
obzvlášt v Petrohrad, potkáte po ulicích množství žebrák ex pro-

fesso, provádjících dle dobe promyšleného plánu živnost ádn sorga-

nisovanou. Prosí „Christa-radi" (pro zásluhy Kristovy), slibují, že vn
se budou za vás modliti, umjí tvá protáhnouti do kysela a hlas jejich

se tese, jako by se nemohli zdržeti pláe. Takových žebrák jsem

uvidl na vsi nápadn málo. Pamatuji se za celé jaro na jedinou bábu,

která pišla z nedalekého újezdního msta s blbým synem svým prosit

za almužnu. Fukala, tžce vzdychala, hlavou potásala a cípem velikého

šátku utírala oi, z nichž živou mocí nemohla vytlaiti jediné slziky.

Na otázky statkáovy odpovídala plativým hlasem, za každým druhým
slovem vzývala Hospodina, kižovala i klanla se.

Za to velmi asto jsem byl svdkem následující scény : Statká
vychází z rána ped dm a prohlíží dmoucí se poupata ržových ke,
z nichž vysázen okolo fontánu celý háj. Nesmlým krokem blíží se

staruška, stane opodál a hledí na statkáe.

„Nu, co bys ráda?"

„K vaší milosti, Borise Pavlovii!" odpovídá nejistým hlasem

staena.

„Zdejší?"

„Ze Stanového jsem pišla; s tží jsem se k vám dobrala, báuško
mj. Už mn nohy neslouží, sotva se pletu. Neopus mne, holoubku

mj! A to vidíš: pobíra jsem se chtla, ale jakž! — nikam nedojdu.

Zdraví chatrné a doma na vsi bída tohle jaro." Staruška si chvilkami

kradmo utela oi, jako by se stydla za ty slzy, jež se jí dotrn
vsí na asy. „Tžko nám, holoubku, tžko tohle jaro!"

„Což Stanovští také se pobírají?" ptá se statká.

„Ba, poítej, polovic dvor se pobírá. Jménem Kristovým se

živíme."

Statká zatím popošel staen vstíc, usedl na lávku, zakouil

papirosku a vyptává se jí, co u nich na vsi dlají, a staruška už od-

povídá pevným hlasem, jak polní práce pokraují, jak stojí ozimi,

pšeniku že místy sníh vymoil — bylo hrza snhu — za to ržice

(žito) jako palach. Jestli Hospodin zachová, pkná bude úroda, od-

dechneme si.

Porozprávli spolu, statká jí dal rubl, a ona odchází pomalouku
s dkováním: „Spas t Hospodin, holoubku, živiteli mj, ostávej tu

s pánem bohem ..."
Jindy opt pišla babika, stanula vedle domu, a tak stojí opena

o hl s hlavou sklopenou. eled zámecká pechází sem tam okolo ní,

ona však si jich nevšímá. Po delší dob pijíždí odkudsi statká.

„Co si peješ?"
„Pobírám se!"



Libtij z ruslé vesnice. 107

Statká pohledne pozornji na staenu a ptá se : „Tys z Pokrov-

ského?"

„Ano, z Pokrovského, Žukova — Barbora Žukova —

"

„Vím, vím; a což tvj syn u nás už nepracuje?"

„A vždy on umel, rodný mj, na Petrovky (Petrovský pst) rok

bude, co ho pochovali. Zbyl po nm vnouek, ale je ješt slabosilný,

nehodí se na robotu."

„Pravdali, že se vaši mužíci sthují?"

„Pravda, pravda, báuško ! S patnáct dvor bude. Všechno už

jtrodali, jen na pašporty ekají. Jedni na svých koních, druzí po u-
gunce (železnici) pojedou."

„A kam jedou?"

„Ach, kdož ví! Jsou prý kdesi svobodné zem — leheji se tam

žije, než u nás ..."
Ješt píklad. Potkali jsme na cest nedaleko ode vsi dva chlapce.

Jeden v beranici s tváí osmahlou, ramenatý kluík, nesl na ramenou

pytlík; nkolik krok za ním šel druhý hoch, mladší, s ubledlou tváí,

opíraje se o dlouhou vtev. Byl velmi zemdlen. Prošli mimo, ani si

nás nevšimli,

„Kam jdete?" zvolal jsem na chlapce.

První v beranici se zastavil, pohledl na mne jaksi udiven, cože

mn do toho, kam jde, i snad se diví, že sám se nedomyslím, pak

se odvrátil a vykrauje opt vped, prohodil jako mimochodem: „Po-

bíráme se," i stoupal dále. Druhý hoch se ani nezastavil. Mli namíeno
zrovna do vsi.

Spativ hochy z daleka, poznal jsem ovšem hned, že žebrají,

i ekal jsem, že mne poprosí o almužnu. Oni však sotva mne uznali

za hodná své odpovdi. Hoši nežebrají, oni se pobírají, to jest jdou

k sousedm, kterým zbyl ješt chléb, poprosit o kousek pro sebe, pro

otce, pro mater, vbec pro rodinu. Pobírati se není na Rusi hanbou,

i zámožný pomrn hospodá, dojdeli mu v zim chléb a neníli náhodou
práce, aby si vydlal na jiný, pošle nkterého lena své rodiny, dti,

staenku nebo ddeka, pobírat se, nkdy, doženeli ho bída. vyjde si

též sám po sousedech. Má dm, pole, kon, krávu, snad i zbytený
kus dobytka, jejž by mohl prodati, jeho žena nebo nevsta má snad

ve své truhle naschránné konop, plátno, parádní šaty. Není tedy

žebrákem, jemu se jen nedostává na njakou dobu chleba. Jde tedy

o poprosit k tomu, komu ješt zbyl. Za nkolik dní najde snad práci,

vydlá si na chléb, nakoupí, eho potebuje, a mže býti, dá pak
kousek chleba opt tomu mužíkovi, u nhož jted týdnem sám se pobíral.

Žebráci ze emesla, obyejn lidé zmrzaelí nebo blbí, obleeni
v hadry, sbírají vše : peníze, chléb, vejce, potraviny, ale vše to pi
nejbližší jjíležitosti (v krm) mní na peníze. Žebráci se na vsi ukazují

zídka, leda o poutích se zastavují u chrámu ; ve vsi málo by vydlali.

Jim výhodnji clioditi po mstech po bohatých kupcích, po klášterech,

jarmarcích atd.

Ti, kdo se pobírají, aneb, jak íkají v severních guberniích, chodí

po „kousíkách" (chleba), jsou vždy slušn odni, jen plátná mošna,
zavšená pros pleco, jf prozrazuje. Penz nežebrají, a pi<-Iiá/,ejí pra-
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videln joii do vsí, k sousedm. Neodíkávají žebráckých formulí: „Dcjtn

ubohému — " nýbrž zastaví se bu pod oknem chaty, anebo vejdou

do jizby a tam stanou mlky u dveí, pokižují se s poklonou smrem
k svatému obrazu, zavšenému v protjším úhlu jizby a pronesou více

šeptem, než nahlas: „Dajte Cbrista-radi." Nikdo se i)rosícího nevyptává,

odkud je, co a jak. Vdí to dobe, snad ze zkušenosti a "nechtí zbyte-
nými otázkami urážeti stydlivost pobírajícího se. Majíli chléb, dají mu;
pišelli v as obda nebo veee, pozvou ho ke stolu a uhostí šemi
a kaší; nemajíli sami chleba, neodbudou ho slovy: „Nadl bh" (jako

se íká žebrákm ze emesla, kteí jen pijímají, ale nikdy neoplácejí),

nýbrž postesknou mu: „Sami, brachu, nemáme, také se pobíráme," a

on jde o dm dále, jsa pevn pesvden, že mu ekli pravdu, nebo
nedáti chleba sousedu v nouzi pokládá se za hích, zrovna jako ne-

postiti se v dob postní, nebo pracovati v den nkterého národního

svatého.

V guberniích severních, kde chatrnjší pda zídka rodí tolik

obilí, aby stailo mužíkovi na celý rok, stává se dosti asto, že hospodá
posílá dti a starce pobírat se po sousedech. V gubernii Kurské je

pobírání zjevem ídkým, a bylili mužíci dohnáni letos k takovému

spsobu výživy, je to dkazem již svrchované bídy po vsích.

Ale ku podivu ! Za celou tu dobu jarního hladu co se rzných
prosebník vystídalo na prostranství ped Ivanovským zámkem, já ne-

slyšel ani z jediných úst slovo reptání, proklínání nesnesitelného stavu,

zoufalosti nebo ehos podobného.

Byl i takovýto pípad : V Oechovce, vesnici padesát verst vzdálené

od Ivanovky, na dovršení vší bídy vyhoelo asi padesát sedlák. Zbý-

valoli komu z nich trochu obilí nebo nkolik otepí slámy pro dobyte,

znieno vše požárem. Oechovka náležela druhdy rodin Ivanovské

;

pišli tedy pohoelí také Horisa Pavlovice za pomoc poprosit.

„Tedy všechno vám shoelo?" ptá se Boris Pavlovic mužík,
stojících v kruhu okolo nho.

„Všechno, i slepice — ani ty nemly asu zachrániti se."

„Nu, nebude teba jich péci —
" pousmál se trpce statká.

,,A co míníte nyní dlati?"

Mužici stojí jako vkopaní a oi jich upeny na písek. Starý jeden

hospodá se šedými vlasy a s dlouhou, do žlutá plesnivou, kosmatou

bradou nazdvihl pomalu hlavu, pozvedl svislé sivé brvy, j)od nimiž

pracn prohlížely vyhaslé šedé oi s blmem, krvavými žilkami pro-

kvtlým, stiskl obma dlanmi konec dlouhé hole, opené o zem, a

s hlubokým povzdechem i)roiiesl zdlouha tžká, tžká slova: „Sotva

už uvidím za živa svoji chatu." Pak zvedl kostnatou ruku a tvrdými

klouby sehnutých prst projel si po asách. A po clivilce dodal ješt:

„Nu, bude, jak bh povelí." —
„Bude, jak bh povelí." — Ta slova, hodná trplivého Joba,

nešla mi s mysli. Veer pi obd zavedl jsem hovor o pohoelcích

Oechovských a projevil jsem svj obdiv nad jich trplivostí a pokorou.

„Pípad takových mohl bych vám sdliti na tucty," pisvdil
mn statká. „Stýkal jsem se se zdejším lidem celou zimu; ale za celou

tu dobu neslyšel jsem jediného reptavého slova. Požalují si, postesknou.
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potouží, dkují za pomoc a ,Dá bh, bude zas lépe' — jsou v/dy

jejich závrená slova.

„Jak ale možno za takových okolností psáti o ruském mužíku

takové hanebnosti, jaké o nm šíí rzné Petrohradské žurnály? Ze je

opilec, lenoch, a mravn i tlesné spustlý!"

„O mravní cen ruského mužíka pesvdil jste se již. Kdo do-

vede tak stoicky snášeti bídu, jako náš mužík, a pi tom neklesati

duchem, n.vbrž vždy ješt hledti jasné budoucnosti vstíc, spoléhaje

pi tom vedle boží pomoci jediné na práci vlastních svých rukou,

o takovém lovku nelze íci, že by byl mravn spustlý. A jak umí

ruský mužík pracovati, uvidíte v ,muednické dob' (stradnaja pora) —
tak totiž nazýváme zde na vsi dobu žní a podzimní setby, — uvidíte,

jak pracuje do úpadu dnem i nocí, a to pi strav tak nedostatené,

že nevíte, emu se více diviti, zdali práci, kterou vykoná, i tomu,

odkud se v nm berou síly."

„To ale bude asi pravda, že vodka psobí zhoubn na mužíka."

„Ano, tam, kde kabaky (krmy) jsou v rukou židovských. Ne
však u nás. Náš mužík pije ovšem poádn; aby však propil svj
statek, toho málo zde najdete píklad. Za opilcem hledí celý mir

(obec) a nei)ipustí, aby jeho dvr pišel v dokonalý úpadek. Pihnouti

>i však na cizí úet, tebas na obecní, na to je mužík mistr. Však
uvidíte za nkolik duí, jak umjí gulja (píti a veseliti se) naši mužíci."

Boris Pavlovic mínil tmi slovy národní slavnost na poest carské

korunovace. Velikolepá ta slavnost pod širým nebem na vsi, vzdálené

mnoho mil od msta, k níž se sešlo na deset tisíc venkovan z blízka

i z dáli, byla v nejednom vzhlede pozoruhodná, i objasnila mn mnohou
rtu v povaze mužíkov. Snad nebude nemístno, když jí v tomto list

vnuji o nkolik slov více.

Prve však mn dovolte malou poznámku o našem pomšíku.
Ivanovka je majorátní statek, jenž se nachází, pokud pam sahá,

neustále v téže šlechtické rodin, která je z nejváženjších, a možno
íci i z nejzámožnjších v celé gubernii. Nynjší vlada (vladtl) Iva-

novského majorátu sloužil v mladých letech, jak se sluší a patí na
ruského dvorjanina, v gvardii (v gardovém pluku), bojoval proti Polákm
/a posledního povstání a s hodností plukovníka vyšel z vojska, aby se

vnoval správ svých rozsáhlých statk a prmyslových závod. Za
dlouholetého svého pobytu na vesnici získal si povsti praktického

agronoma, a hospodáství na jeho statcích pokládá se za vzorné. Ne-
maje v úmyslu úastniti se osobné slavností korunovaních v Moskv,
však nicmén chtje pispti k oslav velevýznamného na Rusi dne,

rozhodl se usi)oádati v den korunovace národní slavnost na vesnici.

Na dv nedle ped slavností velel rozeslati své prikašíky (hospo-

dáské úedníky) po okolních volostech (okresích) zvát lidu, aby pišli

j)omodlit sp /i dlouhé panování carovo a ochutnali i)otom statkáovy
chlebosoli.

Asi dve versty od Ivanovského zámku se po mírném úboí mezi

dvéma více než stoletými dubovými lesy táhne step. Po úboí tom,

]<">. pechází poneiiáhlu v planinu, jde široká cesta do úje/dného msta.
Na právo od cesty, práv v tcli mí^tccli, kdf vl.lnn <U']>\ yrochú/.í
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v rovinu, vyteno místo j»ro slavnos. Místnos ona náleží k nejkrás-

njším v celé Ivanovce. Po boku doubrava, spouštjící se po strmé

stráni do hlubokého úvalu, v i)ravo na prostranství obemknutém druhým
lesem, ervenají se stechy tverhranného zdného dvora, za nímž z hlubo-

kého údolí vynívají komíny cukrovaru ; v pozadí táhnou se až na obzor

pole, v popedí pak hluboko pod divákem modrá se protáhlá hladina

jezera a nad ní na sklonu protjší výšiny, proryté nkolika hlubokými

roklemi, zelenají se sady a lesy, zdvihá se hrd panský zámek, tpytí

se kupole a kíže chrámové a dále na právo tulí se k sob šedé

stechy vesnických chat, táhnoucích se nekonenou adou, až mizí za

dalekým lesem, jenž z té strany zahrazuje obzor.

Mne pípravy k slavnosti velice zajímaly. Vyjel jsem si dva dni

ped ní na step, kde práce byla v plném proudu. Pily skípaly, sekery

bušily, kladiva cvakala o heby, a step mnila znenáhla svou tvános.

V patnácti adách upraveny pro lid stoly s lavicemi, jež, kdy by se

táhly v jedné áe, zaujaly by pes ti versty. Mistr mechanik, jenž

ídil pípravné práce na stepi, troufal si umístiti za stoly 7000 hostí

a tolik jich neoekával, v emž se ale sklamal.

Výše nad stoly sbita estráda pro duchovenstvo a pro zpváky,

dále plachtovinou krytý stan pro hosti „privilegovaných stav," stan,

jenž by mohl pojíti do dvaceti osob. Mistr mechanik poítal totiž na

7000 mužík 20 osob privilegovaných stav, totiž šlechtic, duchovních,

úadník a bohatých kupc, z ehož si možno mimochodem uiniti

pontí o pomru rolnického lidu ke druhým tídám obyvatelstva na Rusi.

To vše bylo zajímavo ; ale mnohem ješt zajímavjší bylo pro-

hlednouti si kuchyni, v níž se mlo pistrojiti jídel pro deset tisíc

jedlík, ne prostých, ale muzických jedlík. Kdy bych se nebál, že si

zastete stydliv tvá a v rozhorlení se odvrátíte od tchto ádk, vy-

zradil bych vám, jak jeden všetený náš krajan dal zvážiti zde cosi

ohromného, nalezeného v boží pírod, a shledal plných osm liber.

Než o tom se psáti nesmí, a proto vám jen sdlím, že kuchyn byla

zízena na pokraji lesa ve stráni. Tam vykopán píkop. V jedné jeho

stn podkopány otvory a nad n umístny kotly. Menších pti- až

desetivderních kotl bylo zasazeno osmnáct; trochu dále vpravovali

do zem obrovský kotel, mící dobré ti metry v prmru. V menších

kotlích bude se vaiti kaše, ve velikém ši.

Vedle kotl leží na zemi hromada nádobí — devných mis a

Ižic; pivezli je sem na tyech vozech. Sklenky a džbánky, jež skupo-

vali v nkolika okolních mstech, uloženy zatím ve skladišti ve dvoe.

Vše je pipraveno co nejlépe ; mohou se tedy již objeviti neped-

vídané pekážky. Objevila se jen jedna, však dosti závažná. V samý

skoro pedveer slavnosti picválala k zámku trojka zpnných koní

a uícený stanovoj (policejní komisa) sdluje statkái, že pišla depeše

od gubernátora s oznámením, že ministr vnitra projevil pání, aby se

slavnosti korunovaní konaly teprve na druhý den, až dojde úední

zpráva o šastn vykonaném obadu v Moskv. Byly tedy patrn tehdáž

v poslední chvíli ješt pochyby o bezpenosti pdy Moskevské, i inna
opatení, aby se korunovace neoslavovala snad — pedasn.
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Y Ivanovce svolána porada, inny všeliké návrhy, a konec byl,

že' vyhoveno pání ministrov a slavnos odložena na druhy den, a sice,

jak se ukázalo, na veliký prospch slavnosti samy. Nkolikrát se opa-

kující déšf 15. kvtna byl by slavnos nadobro pokazil.

Jak ale zpraviti okolní mužíky o nastalé zmn? Do bližšího

okolí možno sice vypraviti posly, do vzdálených vesnic však nepijedou

už v as. Ustanoveno tedy, že hostm ze vzdálených míst bude na-

bídnuto, aby penocovali v Ivanovce, a správci uloženo, aby se postaral

o jich zaopatení. Protože však bude teba vysvtliti dkladn každému
pibylému píinu nastalé zmny, sezváni na ten den všichni okolní

urjadníci (policejní dozorci), volostní staršinové i selští starostové s de-

sátskými, zkrátka veškeren policejní personál z okolí.

Y nedli, v den korunovace, huely zvony již od asného rána.

Když jsem pišel ke chrámu, stojícímu v zámeckém parku, byl již

„bitkom nabit", jak íkají Rusové a ješt stály zástupy lidu, hlavn
pespolního (což patrno po rzném stihu a barvách oblek) kolem

církve ve skupinách. S báušky (duchovního) lil se horkem pot, když

etl kázaní o významu svatého pomazání a vnení na carstvo, a když

pak diákon provolal hromovým hlasem mnoholetí „blahovrnému hosu-

dáru imperátoru, hosudaryni imperátrici a následníku cesarevii," roz-

zvuely se opt zvony.

Když jsem po polednách vyšel ped zámek, bylo prostranství

okolo brány a rybníka zastaveno tlegami (selskými vozíky) a všechny

cesty a pšiny pokryty lidem. Urjadníci a starostové selští s mosaznými
štítky na prsou vysvtlovali shromáždným píinu, pro slavnos od-

ložena. Doma nieho nezmeškají; souhlasili tedy, že zstanou do zejtku.

Jen prý, kdy by koníka bylo kde popásti. Nevzali prý sena do zá-

soby — domlouvali se mužíci. Yykázali jim tedy pastvinu pro kon,
naznaili nocleh na chutorách (dvorcích), kde se jim bude rozdávati

též chléb se slaninou, a zástupy se hrnuly po hrázi na protjší strá.

Y zástupech lidu mnoho vidno vysloužilých voják s medaliemi

a kížky na prsou. Byli mezi nimi též „Georgievští kavaléi," vy-

znamenaní stíbrným kížem Svatojirským. Dovolenci pišli ve svých

uniformách, husai v ervených apkách, gardisté ve tmavozelených

kabátech s ervenými lackany (náprsnicemi), Grodnvští dragoni se

žlutými lackany, kyrysníci v bílých furážkách (epicích), a ješt množství

jiných pluk bylo zastoupeno.

Déš zahánl chvílemi lid pod stechy a pod košaté duby. Pod
veer se však mrana rozešla a chvílemi se ukázalo i slunce. Strá
nad rybníkem rozkvetla, jako by poseta mákem. Mužíci utáboili se

s povozy a koni u samého prostranství, ureného pro slavnos. Mužští
stojí ve skupinách okolo tleg, kon se spoutanými nohami se pasou
po stepi a po úhorech, ženy a dívky sedí a leží v hromadách po tráv.

Nejvtší ás jich shromáždna však okolo improvisované kuchyn, kde
se koui žír a tuk, praskají ohn, syí voda, proudící ze stále pi-
vážených sud do rozžhavených kotl, a kolem nich otáí se na sto

kuchaek, jejichž kulináské umní má oblažiti zítra tisíce nedokavých
úst. Rád bych vám vylíil tajnosti této obrovské kuchyn, vypoítal
bych všeliké aggredience, jichž celé spousty mizí v zejících kotlech,
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iile nelze; (iu.nol, ano ten by to dovedl, ale mé péro je slabo, aby se

mohlo podjati úkolu tak velikého.

Sedli jsme u obda, když picválal z msta posel s depeší od

gubernátora, že korunovace šastn vykonána. Boris Pavlovic se po-

znamenal kížem a pronesl jedva slyšným hlasem „Sláva bohu!" Po
obd poslal oznámit báuškovi radostnou novinu, aby se tedy pi-

chystal na zítek. *

Barometr stoupal a nebe se úpln vyjasnilo. —
„Nu, nabralo se jich, vidl jste?" oslovil mne, podávaje mi ruku,

druhého dne ráno správec na prostranstvu ped zámkem, kamž zaléhaly

zvuky chorálu x nedalekého chrámu, nabitého lidem ješt více než

vera.
„eho V" ptám se. „Povoz?" Na nádvoí stálo asi deset za-

pražených koár, bryek a tarantas, hotových vyjeti na step.

„Jakých povoz!" vzpírá se správec — „Jich tam, dlouhohívých!"

Mínil popy, kteí nestíhají na Rusi vlas ani brady. „Vidti kamilavky,

skufije; také blahoinný ') je zde."

„Hleme, jak se postaral otec Vasilij! Bude to na stepi slavný

molében!"

„Uhostte papiroskou!" ozval se za mnou ispravnik (okresní

hejtman) a vyslovil mé jméno, i)odávaje pi tom ruku, v níž dvma
prsty držel apku. Druhou rukou stíral si šátkem pot s ela. „Nabralo

se to lidu. Ani ve snu mn nepipadlo." Ispravnik, jakož i stanoví

pristavové i urjadníci byli odni v parádní uniformy, ispravnik dokonce

s nkolika ády na prsou a se Stanislavským kížem na šíji.

„Gratuluji, Andreji Zacharyi, k šastnému výsledku verejšího

dne," obracím se k náelníku politických a policejních úad našeho

Újezdu a podávám mu pouzdro s cigaretami. „V Moskv se potili vera,

dnes pišla ada na vás."

„Dnešek je už na to obtován. Ale vzorný poádek musí býti,

aby ani poskvrny nebylo na naší slavnosti."

Když se liturgie (mše) chýlila ke konci, odejel statká na step

prohlednout ješt, vseli v poádku. Jel jsem s ním.

Kostelíek Ivanovský nevidl zajisté, co stojí, tolik v sob a okolo

sebe zbožných vících, kolik se jich dnes v nm shromáždilo. Ale což

je to proti tm zástupm lidu, které doslovn plní cestu od zámeckého

parku až na step. Naše kon jdou krokem a koí nepestává kieti

„beregis!" (vari s cesty).

Nehled však na ohromný nával cizího lidu, na stepi panoval

neoekávaný poádek. Andrej Zachary ml dobrý nápad. Uvidv mezi

lidem množství vojenských uniforem, usmyslil si zužitkovati vítaný tento

materiál na doplnní neetné ady policejních zízenc. Vysloužilci a

dovolenci utvoili na stepi dvojnásobný špalír a v jeho stedu zstala

volná dráha.

Pípravy byly všechny dokonány. Stl pod stanem byl pokryt

píbory a rznými lahvemi, vedle pod košatým dubem byl zízen buífet

Kamilavka, válcovitá apka, skulije tvaru žaludovitého, ob z fialového

aksamitu, udlují se pravoslavným duchovním od biskupa za vyznamenání.

BlahoíMnný je dkanem duchovenstva celé volosti.
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s kupami talí a mis a opodál rozdlán ohe, u nhož stál zámecký

kucha v bílém kalpaku. Sluhové v modrých fracích s erbovými knoflíky

stáli pohotové kolem stanu. Na stolech pro lid byly rozloženy devné
mísy se Ižicemi, pšeniné pirohy s masitou nádivkou a krajíce erného
chleba. V ulikách mezi adami stol stály kád, naplnné vodkou a

pivem. Kádé pokryty bílou plachtou, na stolku vedle ní rozestaveny

džbánky a sklenky a na stráži u každé kádé stojí panský hajný v šedém
ruském kaftanu a v kulaté berání apce s panským erbem.

I v kuchyni vše hotovo. V kotlích se kouí jahelná a pohanková

kaše, a obrovský kotel, plný ší (jídla podobného jihoeské zelné polívce)

šíil dávno už nakyslou vni po celé stepi, drážd i tak dobrý apetýt

vyhladovlých poutník.

Ale perlou stepní kuchyn byl ohromný stl, sbitý z dubových

prken, na nmž ležela hromada peeného beraního masa. Zde stojí na

stráži samy kuchaky a odhánjí dlouhými bidly iperné kluky, aby

neroznesli slávu jejich po stepi dív, než se zvaní hosté usadí za stl.

U kotl bylo shromáždno na 800 dvat, zamstnaných celé léto na

panských plantážích cviklových
;
jim svena obsluha hodovník.

Slavnost musí býti zahájena — jak se na Rusi rozumí samo
sebou — výkonem bohoslužebným. Za tím úelem pijde z chrámu
„krestnyj chod" (procesí), a na stepi bude sloužen molében. Aby pak

procesí dán byl ráz co nejslavnjší, pijeli brzy za námi na step dva

popi s diákony a žalmisty, odli se v ízy, a jakmile na zvonici za-

hlaholily zvony na znamení, že krestnyj chod vykroil z chrámu, vyšli

mu vstíc s kížem a s hoícími svícemi. K nim pidalo se nco lidu

a za zvuk velebného velkononího chorálu „Christos voskrese iz

mertvych" (bylo ješt v dobé velkononí) táhlo jedno procesí vstíc

druhému.

V tu dobu hlavní prvod pešel už hráz rybníka a stoupal zvolna

po úboí strán. Hlava na hlav vlnila se v té živé valící se ece,

v jejíž popedí leskly se zlatotkané ízy duchovenstva, kíže a brokátové

korouhve, a y zái slunení hoely zlaté a stíbrné ízy starobylých

ikon, jež v široké ad nesli mužíci s obnaženými hlavami. Pod tisíce-

rými kroeji dunla step, a nad neuritým hukotem valícího se zástupu

vznášela se zetelnji a zetelnji vítzná melodie velkononího chorálu.

Sledoval jsem s vyvýšeného místa oba prvody, jak se setkaly,

jak etní duchovní s dlouliými šedými i ernými bradami líbali na-

vzájem kíž, jak se pak spojili v jeden prvod, jenž za svatými obrazy

stoupal již špalírem shromáždného na stepi lidu ; vidl jsem, jak ten

lid klesal na kolena a znamenal se kížem, elem se dotýkaje zem,
když nesli okojo nho ikony, ty nejvrnjší jeho druhy v radostech a

souženích, kteí ho sprovázejí v život od kolébky až do hrobu. A div

mi slza nevytryskla z oí. Závidl jsem ruskému mužíku tu nezlomnou
víru v domácí božstvo, tu víru pólo kesanskou, pólo pohanskou, ale

svou, jemu srozumitelnou, vždy útchu skýtající, a plnou lásky ke

všemu, co on sám miluje.

Duchovenstvo zaujalo estrádu, lid se skupil kolem ní, sloužen

molében na podkování za šastné vykonanou korunovaci, a po krátké

ei Ivanovského duchovního, otce Vasilija, o pvodu a významu carské

OSVÉTA 1686. 2. a
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moci na Kiisi, zápol staiký, sivý diákon tesoucím so, ale mohutným
ješt hlasem mnoholetí carovi a carské rodin. Starý vysoký pop vysoce

pozdviženým kížem žehná po tikrát shromáždný lid, jenž opt a opt
padá na kolena, pvci zpívají hromovým hlasem „Mnoiíaja lta," a kdo
m/e, spchá líhat kíž a ikony, ped nimiž plápolají rudým plamenem
do jasného vzduchu ohromné pochodn, • slepené ze sterých svíiek,
které snesl zbožný lid.

Bohoslužba ukonena, a lid se rozchází ke stolm, kde zaujímá

místa podle vesnic, aby známí zstávali pohromad.
Bylo už okolo poledne, když Boris Pavlovic vzal po ruky pohár

vína a vystoupil na stl, pronesl pípitek na zdraví hosudára. Ohlušující

„ui'ál" zaburácelo stepí, do vzduchu se vzneslo tisíc apek a beranic,

a cikánská hudba, která zaujala nyní estrádu, zahrála národní hymnu.
Ale sotva mužíkové zachytili vracející se ze vzdušného výletu apky,
již zase zadunlo „urá!" na zdraví hosudaryn mátušky, a po tetí na
zdraví následníka cesarevie. Když se šum utišil, jjopošel statká do-

prosted stol a slovy: „Milosti prosím ochutnati mé chleba-soli" pozval

shromáždné ke stolu. Dívky roznášejí už mísy s kouícími se šemi,
mužíci snímají apky a znamenají se kížem, panstvo se uchýlilo pod

stan, .a na njakou chvíli zavládlo po stepi ticho, rušené jen cikánskou

hudbou.

Ponenáhlu však tou mrou, jak se prázdnily kotly v improviso-

vané kuchyni a kád v ulikách mezi stoly, vzmáhal se nový ruch,

vznikal neuritý šum, za stoly se vedl veselý hovor, jenž zaléhal ke

vzdálenému uchu jako bzukot ohromného oulu. Za rozjaené nálady

pronesl ispravnik pípitek statkái. Nové „urá!" vycházející tentokrát

už ze sytých útrob muzických, zabouilo vzduchem, a statká sám ocítil

se v okamžiku na širokých plecích nkolika mužík, kteí nastoupili

s ním pou po táboe. Když se vrátil zase na pevnou pdu, vystoupil

z tlupy šedobradý sedlák a dkoval statkái jménem všeho shromáždní,

že jim poskytl píležitos oslaviti korunovaci, a poprosil ho, aby jménem
všeho tu shromáždného národa vyslovil carovi blahopání k šastn vy-

konanému svatému vnení.
Když statká po chvíli zase procházel adami hodujících, hledly

na nho tisíce blažených tváí.

„Nu, jste spokojeni? ádn vás obsloužili"? Na všechny se do-

stalo?" poptává se Boris Pavlovic tu a tam.

„Spokojeni, tuze spokojeni — co živi toho nezapomeneme. Tuze

jsme vdni vaší milosti."

Jen mladá chasa od pti do deseti let, která se dostavila na

slavnost ponejvíce jen v košilích, pepásaných nad bedry provázkem

nebo ervenou tkanicí, zdálo se, nebyla zcela spokojena, nebo pro ni

nezbylo na dubových deskách, kde ped i)lhodinou ležela hromada

200 pud peeného masa, nic než ty drobty, jež se válely kolem po

ušlapané tráv. Ale jí se prozatím nikdo netázal; ostatn i pí"o ni

bylo ješt ledaco pichystáno.

Až potud bylo možno udržeti jakýs takýs pehled celého tábora.

Nyní však rozdrobilo se shromáždní na mnoho skupin, roztroušenycii

po stepi, jež tu rostly, tu se scvrkaly, a mezi nimi pi'oudili se jedno-
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tlivci nepetržity-m pásmem jako pestré vlny pravidelného píboje a od-

boje mezi pobežními balvany skalními, které vyrstají celým ostrovem

nad hladinu splasklé vlny a v okamžiku již se opt hrouží v šumících

pnách a nade hbetem vzedmutého pívalu ní jen nepatrná erná
skvrna.

Takovými pevnými ohnisky, kolem nichž proudilo vlnní na stepi,

byl panský stan, odkudž lítaly do vzduchu vnce bublik (preclík),

cukrátka a marcipány na potchu mládeže ; vysoké stožáry s blo-
modro-ervenými prapory, na nichž oekávaly svižné lezce nové apky,
šátky, šerpy a jiné souástky muzického pístroje : k nim náležela roz-

hodné i cikánská muzika, obemknutá širokým kruhem venkovských

krasavic, jež spojujíce krásné s užiteným, louskaly bez pestání semena
slunenic, nezbytnou to ás každé svátení zábavy ruského venkovana.

Stojí dívka vyfintná, v rukou drží svázaný ze šátku uzlíek se semínky,

oima stílí po okolí, ale ústa se stále pohybují; promluví se sousedkou,

rozeve ústa, zablesknou se bílé jako ípa zuby, ale mezi nimi trí

šedá slupka slunenice.

„Kolik asi vesnic je tu zastoupeno?" ptám se Ivanovského správce,

jenž se mi namanul na stepi.

„Což to by nebylo tžko zvdti. Spoítejte, kolik je tu rzných
ženských kroj, a budete vdti, z kolika vpsnic jsou tu ženské. Tu
každá vesnice má nco zvláštního v obleku. Vidíte tu ty ženy v erných
sarafánech se zlatými portami jsou z Pavlovky, a tam ty v erných
saraíanech sepjatých nad prsy a v zástrách zaínajících na samých
prsou, jsou ze Spasského, Tyhle v kartounových jupkách s karnýry

a erným aksamitovým lemováním budou z Kluové Vody, a ty v ply-

šových kraounkých kabátcích z Rybních Bud."

„A což zde ty vyfintné holky?" ukazuju na skupinu štíhlých

dvat v šerkových ervených a blankytných saraíanech, úzce stažených

nad okrouhlými boky. Široké, snhobílé rukávy košilek na ramenou
vyšity vkusnými vzorky z ervené a modré píze, a prsa pokryta n-
kolika šrami velikých korál všech barev.

„Ehe," usmál se samolib i>an správec. „To jsou naše, Ivanovské.

l"rantichy (parádnice), neníliž pravda! Jen se podívejte, jak umjí
vázati šátky na hlav. Nyní jsou v mód ervené kvtované šátky,

a vloni nosily ješt bílé šáteky s dlouhým tepením."
Illuný smích i)crušil e si)rávcOvu. Platil mužíkovi, jenž s ve-

likým namáháním vyšplhal se na stožár, vztáhl už nedokavou ruku,

aby sal s jeho vrcholku uzlík s výhrou, ale v tom sklouzl se stožáru

< prázdnýma rukama.

Avšak eená pevná ohniska zajímala pomrn pec jen mladší

generaci. Co z lidu bylo usedlejšího, táhlo se k jiným centrm, která

mAlo sice vábným zevnéjškem, za to však tím žádoucnjším vnitním
obsahem nabývala pro n magnetické síly. Vypil mužíek už dávno své

ti sklenky, jak ustanoveno ; chmelík šumí mu už tverácké pohádky
pod lebkou ; také se mu levá noha nijak nechce shodovati s pravou

:

ale mužíek koní pec jen všecky své procházky po kmitající se ped
jeho zamženýma oima stepi zastávkou u kád s vodkou. Smlouvá se

s hajným, prosí, nazývá iio bratíkem, kumem (kmotrem), zaliýbá
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lokte obloukem k jeho šíji a špulí líbezn rfy. „Dej se objati," chce

tím íci, „a jen ješt jednu sklenku poslední ..." A tch „posledních"

vyžebronil mnohý ješt pt, šest, až levá noha vypovdla své pravé

družce úpln poslušnost, zachytila se špikou boty za hroudu a svalila

milého mužíka s piedestalu.

Celá step, zdá se, jest ochmelena. Mužíci se líbají a objímají,

onde sedláek marn se snaží zachytiti ruku statkáovu, aby ji po-

celoval, a koní tím, že prost ped ním klesne — ne na kolena;

druhý rád l)y sal apku s hlavy i)ed báuškou, bloudí stuhlými prsty

nad lysou hlavou, ale stále jen loví vzduch, protože když i)i posledním

„urá!" vyhodil epici do výše, zapomnl ji opt zachytiti. Ba zdá se,

že i ctihodní báuškové, diákoni a (Fákové žalmisté mají tisíc chutí

nazdvihnouti dlouhé podásníky (kleriky) a zakepiti si trepaka nebo

kozaka, jehož tu oddupávají rozjaení chasníci v kruhu kamarád a

dvat, zpívajících jim k tanci skonou melodii. Ale odolali svdným
tónm, a tebas jim kamilavky sedí podezele v týlu anebo na uchu,

opouštjí i)ec jen plni dstojnosti místo nejjaejšíiio veselí.

Brzy za popy odejel jsem i já se statkáem. Nebylo však snadno

odejeti ze stepi. Probhnou kon deset, dvacet krok a „stoj!" Na samé
cest se roztáhl mužík a spí.

„Hcj! odtáhnte ho s cesty!" kií koí nkolika mužíkm,
sedícím a ležícím nedaleko na travé. Ti se sbírají, ale také jim nohy

neslouží. Koí objíždí tedy kolem.

Jde sivý mužík vstíc po cest, opíraje se na staruchu ženu.

Div se drží na nohou a pece se snaží tancovati a bzuí si pi tom
písniku. U samé brány do parku stojí žena hlídaova s vdrem vody

a lije na hlavu mužíkovi, který si ulehl vedle cesty v stromoadí, pi
emž hlavu jako na podušku uložil na hromádku erstvého hnoje, jímž

obložili mladé stromky v aleji.

„Co dláš?" ptá se statká báby.

„A tuhle lovk chudák, churaví — zdá se mi. Kýchá a kýchá

a kýchá ... Nu já vodou ho polila; snad se mu polehí."

„Ech, bláhová!" pravil jí statká, „jakž nekýchati, když leží

hlavou na pavém hnoji. Kdy bys ho radji poodtáhla na trávník.

Prospí se a dobe bude."

Hudba a ples trvaly na stepi dále.

Veer sešla se k obdu opt etná spolenost. Pibyl také is-

pravnik.

„Nu, já vám eknu, Borise Pavlovii," obrátil se k statkái, pe-
klopuje kalíšek pelykové nástojky — „takové slavnosti já nepamatuji.

Takové tisíce lidu a takový poádek!"
„A co Pachom?"
„Ano, Pachoma odvezli."

„Tedy se rozlouil?"

„Rozlouil, úpln se rozlouil se svtem. Bylo by zázrakem, kdy

by se nerozlouil. Hajný se jaksi zahledl na stranu, Pachom se pi-
kradl ke kádi, nabral erpákem vodky a sed — státi již nemohl —
lokal z erpáku tak dlouho, až se pevalil. Poslal jsem pro lékae,
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ak; když pijel, byl Pachom již v Pánu. Což je to ale jeden nirtvv

iia takové množství."

„A jakž druzí?"

„Nievo! Pét nebo šest jich musel ovšem také doktor kísiti,

ale nievo ! pišli k sob. Prospí se a jako by nic. Leda že hlava bude

brnti, V lese a v píkopech leží okolo sta spitých. Pikázal jsem

urjadníkm a starostm, aby k nim pihlédli pro pípad, kdy by co,

aby tento. Ale ti se všichni prospí a bude dobe."

„Mužíci se pepoítali," podot5'ká statká. „Myslili, že to vodka,

jakou je napájejí v kabaku. Já velel koupiti isté tyiceti stupové

pímo z lihovaru
;
proto se všichni podchmelili. Ach ano, že prý se tam

poprali?"

„O jednoho starostu tam trochu zavadili," referuje zas Andrej

Zachary. „Pomáhal hajnému odhánti mužíky od vodky. A oni na

nho: ,Ech, ty brachu, sám chceš vypiti! Na nho!' Nu, derou se na

nho, ale co mu mohli udlati — spitv lovk síly nemá. Náhodou
však ho nkterý z nich udeil pstí pod oko, odtud celá historie. Jak

praveno : vážného nic nebylo, a hledíc k tolika tisícm musíme dkovati

bohu, že skonilo vše tak pokojn a v poádku."
Když se setmlo, vzplanula step ohostrojem. Hady hoících

dehtových sud ji ozáily rudou záplavou, na vtvích dub kmitaly se

rznobarevné lampióny, na návrší záil ohromný transparent s inici-

álkami jména carova a carové, a rakety, prskavky a ímské svíky
brázdily co chvíli stemnlý vzduch. Lid, jenž se byl podveer z ásti

rozešel, vrátil se znova na step, opt hlaholila cikánská hudba, znly
táhlé zvuky ruské chórové písn, dvata provádla chorovody, hoši

dupali trepaka i)od unylé tóny pastýské píšaly, a šum a ples zanikl

teprve k plnoci, když dohoel poslední lampión a zhasl rudý plamen

hoícího dehtu. —
Když jsem druhého dne sešel do sadu, zastal jsem již Borisa

Pavlovice na sedátku ped kvtinovými záhonky a kolem nho zástup

mužík. Jitro bylo pod mrakem, vzduch byl syrý a chvílemi mžil

drobounký deštík. Z rozhovoru jsem porozuml, že mužíci pišli dkovat
statkái za verejší pohoštní, pi emž se nkterý z nich zajikl, že

by nezhrdli ani dnes kalíškem vodky ze verejších zbytk na „opo-

cbmelení," t. j. na zapuzení kocoviny.

„Z vašich se nikdo neztratil na stepi?" optal se statká mužík.
„Nikdo, vaše vysokoblahorodí ! akoli nkteí sousedé se vraceli

teprve dnes ráno."

„A jak se vrátili — v poádku?"
„Kdež tu poádek!" ozval se jiný mužík a máchnul rukou: „Mj

kum Paramon pišel bez apky a o jedné bot, a i to sláva bohu, že

o jedné. Jiní pišli prý bosi. ,Kdes nechal — já ku — Paramone
druhou botu?' — ,E ert ví,' zabruel kum. ,Bud sám jsem zul nkde,
anebo ji nkdo stáhl. I apka je tatam. Probudím se, hledím, kde
jsem? Nemohl jsem se hned vzpamatovati. Hlava tžká a brní, až

hrza. Vidím les a pod sebou rybník. Teprv jsem si vzpomnl. Vstávám
a myslím si : Podíváš se, nezbylli v nkteré kádi krapet vodoky —
jazyk jako poleno a žáha pálí jako ohe. Vstávám tedy, ale jedna
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botu scliází, tai)ka zini/ela. Hledám kolem, brodím so v mokré lrá\c,

celou rokli jsem scbodil, ale niebo nenašel. Dobral jsem se nu step,

ale po kádícb a po vodce ani památky. Jen na dne kotlá zstaly od

verejška ši. Nu, Paramone — pomyslil jsem si — pjdeš dom bez

boty, bez apky, bez vodky, aspo pjdeš s plným žaludkem. Nabnul

jsem se a bez lžíce — tak dlaní jsem nabíral. Acli sousede, slavné

ši! Naše báby takovýcli neuvaí. Slavné jsem posnídal,' liboval si kum,

a nyní spí v chat na peci."

„A o jiných ztrátách nieho neslyšeti?"

„Ztratiti — to se ztratilo ledaco. lovk oj^ilý sám neznamená,

že pohodil to neb ono. Druhý pijde, najde: ,Hh poslal!' a odnese.

A což, byl i takový pípad: Zapahá pespolní mužík kon a odjíždí.

Druzí hledí na nho a vidí, že odjíždí s cizím konm. Za ním ! ,Co ty

takový a takový cizího kon béeš!' ,Jakže cizího?' vzpírá se mužík.

,Abych svého kon neznal ! Z druhých si blázny tropte. Hý I' a chce

dále. ,Ne, postj, brachu, a radji nám povz, co je tvj k, valach

nebo kobyla?' ,To, že kobyla.' ,A tu se podívej, vždy jsi zapáhl

valacha.' Mužík vyteštil oi, jako by chmel rukou s nho sali, v oka-

mžiku vystízlivl a jede nazpt na step. V podnapilém stavu — víme —
svého kon nepoznal," dodává mužík, a smje se. S ním dala se do

smíchu celá tlupa.

„A kde zstal jeho k?" ptá se Boris Pavlovic.

„lnu, kde? Spokojen se pásl na úhoe. Mužík nalezl kobylku,

a dkuje pánu bohu, odejel už se svou dom. K se takto neztratil

ani jeden." —
Po chvíli pišel správce s raportem. Krom Pachoma neštstí

s lidmi nebylo. Misek a sklenek pivezli dom jen polovic, lžíci ani

jednu. To vše rozebraly ženské „na památku."

„Pán bh jim toho požehnej!" usmál se statká. „A v poli

pracuj eli kdo?"

„Ani živé duše. Jen u kontory (kanceláe) sebrala se tlupa mu-

žík. Prosí vodky opochmeli se."

„Dej jim po sklence. A což depeši gubernátorovi jsi odeslal?"

„Schválního posla jsem vypravil do msta."

Depeše znla: „Korunovaní slavnost se vydaila skvle. Lid byl

u vytržení. Poádek vzorný. Vše zdrávo až na jeden pípad sluneního

úpalu."

Gubernátor se ovšem dovtípil — a Pachoma pod veer pochovali.
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O sociologii.

(Ir. Josef Trakal.

(Dokonení.)

UI.

|*ákoii o dáleni selských usedlostí není dobrý," aneb: „tato nová da
je nespravedlivá," tvrdí sociologický názor denního života pi po-

( y zorování, jak selský lid pílišným dlením statk stále víc a více

^A chudne. aneb jak nová da uvalena jest opt jen na obanstvo ne-

||\ majetné. Již prosté pozorování dostaí sledovati více mén správné
' \ etz sociálních zjev v bohatém život našich spoleností. Každý

^ ví, jak veliké zmény zpsobí na p. otevení nové dráhy v njaké

odlehlé krajino. Vedle železných kolejí vyrstají nové továrny, vozový

ruch po silnicích umlknul, polní pracovník obléká šat dlníka, v mstech
jtrobouzí se ilejší život obchodní a prmyslný, nový cizí svt otvírá se

v zátiší, polní soustava hospodáská se mní z píiny levnjší dopravy

a možnosti lepšího zpenžení plodin, starobylé zvyky a obyeje zanikají,

pohyb obyvatelstva roste. Železná dráha jest více než dopravní pro-

stedek, ona jest pvodem nového spoleenského ádu. V druhém po-

kolení nepoznal bys krajiny.

Ale bádaní sociologická nejsou tak snadná jak se býti zdají

;

[luiKusjjí se ve skutenosti se znanými obtížemi. Jedná se tu o po-

mry a zjevy nekonen složitjší a spletenjší, než jsou zjevy pírodní,

mimo to jest tu teba úpln jistých údaj od vd pírodních, kterých

šem namnoze posud není. asto nevidti pro stromy lesa. Kdežto

íírodozpytec zcela objektivn a chladn na svj pedmt nazírati mže,
wpaten jsa výbornými nástroji, stojí sociolog sám ve viru spolenosti,

hled na ni skrze sklo zakalené vychováním, sociálním postavením, ná-

rodností, obanským a politickým vyznáním. Pedevším potlaiti mu
dlužno všecka hnutí, jež sociální úkazy v nm vzbuditi mohou, a po-

jímati je ryze beze všeho pedsudku. Slova Dunoyerova: „Je n impose

rien. je ne propose mérae rien, jexpose" jsou i pro sociologii první

/isiilou. Ale jak tžko jest vymýtiti tyto initele z pozorování ne-

smírného množství denn se mnících stav a tkavých vln spolenosti,

která nejen jako celek, nýbrž i ve svých ástech stále se rozlišuje a

rozvíjí

!

Sobstané mínní jednotlivcovo, že lze spolenos a zjevy její

tvoiti jdko kousek zhnteného chleba, že lze vady a choroby její

pouhým škrtnutím péra z koene vyhojiti, jest velmi chatrné. Nej-

lepším dokladem toho jsou socialistické utopie. Malomocn bránil se

ochrannými cly osamocený stát, když na hradby jeho svtový obchod

:i prmysl mocn zabušil, tak jako malomocn vydány byly Augustem po-

.<stn leges Juliae et Pappiae Poppeae proti zkaženosti císaského liíma.

Kornipr' i]:\ ^víiii .i-vtdii ,1 iiii i;i-;ui'' /;'i<:idy jtrávní byly na 'llonlio

'.ik.llcilV .
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Moderní zákonodárné sbory ukazují nejlépe, jak dlouhá práce, jaké

nahromadní údaj a jaký boj kížících se mínní a sporných náhled
provází vznik každého nového zákona. V tom leží práv jejich cena,

že zastoupením všech rzných zájm možno uvažovati sociální zjevy

ze všech stran.

Vidli jsme svrchu, že moderní véda upustila od klamného názoru,

vidti v úkazech sociálních výsledek njakého nadpirozeného zasahání

aneb pedurené harmonie, aneb initi z duše skladišt vrozených pud
a cit. Spoleenský typus není ani pedurený, ani nehybný, nýbrž

podléhá píinnému sledu, pevným zákonm pirozeným ; mnili se pod-

mínky, na kterých spoívá, mní se i celý typus.

Posud však rozšíen jest Macchiavellský názor, jenž v rozvoji

spolenosti toliko dílo veledueh lidských spatuje. Djiny spolenosti

jsou djiny velikých muž, panovník, váleník, zákonodárc, hlasatel

nových náboženství a vynálezc. Nebo jen o jejich památku staralo

se potomstvo. Jakkoli však vliv mohutného ducha na spolenost mže
býti dalekosáhlý a nesmí se podceovati, pece jest on sám jen díttem
své doby. K jeho jménu pojí se odlesk celé jeho doby, on stojí ve

stedisku své spolenosti, která jej odkojila a která s ním pracuje.

„Díve než mže obnoviti svou spolenost, musí díve ona jej vytvoiti"

(Spencer). Ohromné výsledky Napoleonovy svtovlády piísti dlužno

nejen jeho politickému a válenému geniu, neúmorné pružnosti jeho

ducha, nýbrž schopnosti, ctižádosti a vycvienosti vojska, sociálním a

politickým pomrm jeho vku, zásad národnostní.

Každá náhlá a nezralá novota potkává se s urputným odporem
zakoenlých zájm a zvyklostí, které se starým stavem spolenosti

v jedno srostly. ím více reformátor svou dobu pedstihnul, tím téžší

jest jeho dílo, tím ostejší sociální tení. Societas non facit saltus.

Velikáni lidští „pestávají býti velikými, když chtjí omeziti zákon

spolenosti ve smru, jejž pokládají za prospšný svému zájmu; v tomto

pípad stávají se sami pekážkou, pokud nejsou sami zvráceni" (Mismer).

Jen úplné poznání a pochopení bžného stavu spoleenského umožuje
dalekosáhlé novoty. Neodpovídají li tyto zásadám rozvoje sociologického,

zbývá potom jen násilí. Zdali však novoty krví a železem zavedené

jsou trvalé, jest jiná otázka. Jako se nedá jen tak zhola potlaiti ná-

rodnost sebevdomá, podobn nedá se pro divocha pedepsati konstituní

ústava. Maine *) ukázal na kiklavé neshody v Indii, vzniklé zavedením

anglického zákonníka bez ohledu na zvláštní spoleenské útvary a vysoce

vyvinuté právo tuzemské.

„Jakmile loupeživá innost prvotních tlup se mírní, jakmile širší

skupiny bu výbojem neb jiným spsobem se utvoí, jakmile pestane

válka býti záležitostí celého obyvatelstva, ponou se vyvíjeti spolenosti,

ukazovati stopy jistého pletiva a inností prve nemožných, nabývati

složitosti a rostoucího objemu, podmiovati nové útvary, nové idey,

city a zvyky; vše to objevilo se bez myšlenky njakého krále neb

zákonodárce" (Spencer).

') H. Maine, Village Coinmunities 1881, Lect. I., II., III. Srv. podobn
o Japonsku Lé Bon 1. c. JI. p. 21. nás).
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Jiné námitky proti vdecké sociologii iní jednak atalismus,

jednak jeho protiva — uení o svobodné vli. Les extrémes se touchcnt.

Pro fatalismus nejen že jsou sociální zjevy neodvislé od svobodné vle,

nýbrž závisí od vyššího tajemného osudu, proti nmuž všeliká snaha

jest marná. Nesprávnost tohoto názoru leží na snad. Pipouštjíce

jej, nemli bychom nic lepšího na práci než založiti ruce kížem a

oekávati stoicky, co pijde.

Vážnjší jest námitka z uení o svobodné vli. Tento nejistý

initel jest na prvý pohled nesluitelný s pravidelným chodem sociálního

rozvoje. Co plátno všecko bádaní a sebe pilnjší pozorování, mželi

lovk ony zdánlivé zásady sociologické libovoln zhatiti? Svobodná

vle nezná obmezení. Spolenost jest pole bezuzdných vášní a náklon-

ností, dvtipné libovle a všeho jiného, jenom ne pevného ádu. Svo-

bodná vle je sama svým dvodem — car tel est notre plaisir. Toto

uení o absolutn svobodné vli, rozšíené v aprioristické filosofii a

penesené i na pole politické a právní, opouští zkušebná vda vždy

víc a více. Tažme se jen, pro netrestá se krádež z chudoby tou

mrou, jako když spáchána byla ze emesla? Pro žádá se vbec od

moderního trestního práva stupování trestu podle rznosti pohnutek?

Ponvadž se závislost vle svobodné uznává. Takové absolutní a ne-

obmezené svobody politické není. Železnými pouty visí jednotlivec na

tisícerých hmotných a spoleenských podmínkách.

Svobodná vle urována jest velikým množstvím duševních po-

hnutek, které vznikají opt z dojm a pomr zevnjších (determi-

nismus. ') V psychologii není úkazu bez píiny. Zákon tento není vy-

louen ani bezvdomým vznikem pohnutek. Každé jednání lidské jest

podmínno, a podmínky ty možno jest dokázati, kdežto metafysická

svoboda jest dkazu zkušebního neschopna. Mluvili se však o svobodné

vli, míní se tím svoboda psychologická t. j. podmínná možnost roz-

hodnouti se mezi nkolika danými pohnutkami pro jednu nebo druhou.

Svobodná vle v tomto smyslu iní sice úkazy sociální mnohem záhad-

njší a ruší asto nemálo pravidelnost jejich, však nevyluuje možnosti

všeobecných zákon a vdy vbec. Jinak by musilo býti popeno vdecké
jméno všech ostatních sociálních vd a podobn i psychologie ano

i meteorologie. Sociální zjevy pipouštjí pesnos vdeckého bádaní,

avšak sociologické pirozené zákony musejí zstati dostaten pružné

A citlivé pro vetší nebo menší odchylky. Pole sociologie se asem za-

jisté lépe omezí, až bude možno rozlišiti úkazy pípadné a místní od

stálých a všeobecných.

Jevili se však v sociologickém rozvoji njaká pravidelnost, musí

l»ýti možno ze známé podstaty a povahy jednotlivc souditi o celé

skupin sociální, jakož i o svazku, jenž ji objímá. Výsledky srovnávací

psychologie, národopisu a anthropologie, jsou zejména zde velmi plodné.

Zvláštní duševní ráz, zvláštní více mén vyvinuté pudy jistých celk
sociálních jsou význaný pro celé spolenosti, samy jsouce podmínny
opt tysikální povahou sídel, ponebím, o jichž dležitém vlivu již

Srv. George Renard. íi'honune st-il lil»roV 1880. Fouillée 1. c a La
liberté et le determinisme 1872.
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Muiite(|UÍou a AI. lluinboldt i)esv(l('erii byli. Vliv tento nevztahuje se

toliko na zevnjší tváí-nos tlesnou, nýbrž i na innost duševní. „Dle

toho, žijeli který národ v úrodných pláních jako obyvatelé Itálie, ri

v pustinách jako potulný Arab, i v horách jako neodvislí obyvatelé

Helvetie, Švýcarska a Kavkazu, i na bezích moských : zvyky, myšlenky,

mravy a následkem toho zízení politické a spoleenské se rzní." (De

Bon). Úroda pdy podporuje hospodáský rozkvt a hustší zalidnní,

a toto podmiuje opt užší spojitost sociální ; tvánost pdy a pírodní

zjevy psobí na obraznos a docházejí výrazu v mythologických pojmech

a v umní. Pralesy a moály daly podnt k lovoctví a k bojovností

národ germánských, kdežto obilná oblast Nestorova záhy vedla Slovany

ku pechodu od koovného pastýství k orb. Zde teba hledati onu

rznost ethnickou mezi skupinami arijských spoleností, která již od

pradávna každému pozorovateli do oí bila a za vrozenou se pokládala.

Vedle pírodních pomr sestává prostedí spoleenské ješt z t. z v.

okolí nadústrojného (Spencer), které dáno je jednak psychotysiologi-

ckými zjevy (pedstavy, pocity a city jednotlivc i plemen celých) a

zddním jich, jednak zjevy druhotnými, jež vyvinuly se teprve ve

spolenosti, jako e, pomry národohospodáské, orba, obchod, prmysl,

vlastnictví, právo, umní a literatura, minulost, víry náboženské, ideály

politické, vládní zízení, vychování a vyuování, pomry pohlavní a

svazky krevní. V tomto prostedí, které bhem asu v každé spole-

nosti více mén se utvoí, pohybuje se život sociální se svým zvláštním

zbarvením.

Pedmtem sociologie jsou tedy pomry mezi spoleností a jejími

leny vzhledem k podstat jednotlivc. „Ona má vyložiti, jak povlovn

v pirozené povaze jednotlivce vzniklé zmny následkem zmnných
podmínek životních umožují tvoení se ponkud širších skupin. Ona

má vyložiti v skupinách jistého rozsahu vznik spoleenských pomr
vládních i pracovních, v nichž len jich se pohybuje. Ona má odkryti

mohutnjší a trvalejší vlivy sociální, jež pispsobujíce povahu skupin

usnadují další sluování a následkem toho další složitost spoleenského

pletiva. Mezi spolenostmi všech ád a objem od nejužší a nejsuro-

vjší až k nejobsáhlejší a nejvzdlanjší má zjistiti spolené jim rysy,

které podmínny jsou spolenými rysy lidských bytostí
;

jaké mén
všeobecné rysy rznící jisté skupiny spoleenské následují z rys rz-
nících jistá plemena lidská, a jaké zvláštnosti v každé spolenosti

vysvtliti dlužno ze zvláštností jejich len. V každém pípad jest

pedmtem jejím vzrst a rozvoj pletiva a výkon sociálního svazku,

založený na vzájemné innosti jednotlivc, jichž pirozená povaha jest

jednak taká jako u všech ostatních lidí, jednak jako u píbuzných

plemen, jednak rzná." (Spencer.)

Ovšem že jsou sociologické vty tak dobe relativné t. j. od

daných pomr a úkaz odvislé a jimi se mnící, jako u všech ostatních

vd sociálních. Zákon Malthusv, že lidnatost pohybuje se adou geo-

metrickou, kdežto potrava množí se v ad arithmetické, nedá se ve

skutenosti u všech spoleností pozorovati, jsa mnohými jinými initeli

podmínn a rušen. Na tuto relativnosf zapomíná obyejn protivný

názor, jenž zákon tento zavrhuje. Podobné nesprAvno bylo by ve smyslu
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absolntníni tvrditi, že právo vzniká pouze iímostí politické moci, anch

že pojeni absolutnílio vlastnictví jest jedin možný a správný. Všeobecné

zjevy sociální omezeny jsou místem a asem ; ale známeli jejich pod-

mínky, soudíme s takovou jistotou na píinný a nutný sled jejich,

s jakou Leverrier soudil z potu o skutenosti Neptuna.

Pravímeli tedy, že ta neb ona spolenos kloní se k otroctví neb

k feudalismu, nechceme tím íci, že by v ní bylo nco vrozeného,

absolutního a neznámého, jež by bylo píinou úkaz tchto. Tím
tvrdíme toliko, že známeli právní, národohospodáské, psychologické a

mravní podmínky otroctví, mžeme s jistotou hledati otroctví tam, kde

podmínky ony nastaly. Z tchže dvod ukázala sociologie, že feuda-

lisace spolenosti není zvláštností stedovkých spoleností evropských,

nýbrž že se objevuje všude tam, kde se podmínky její dostavily. Obdoba
jistých útvar, zvyk a pedstav u rzných dobou a místem oddlených

spoleností jest nejlepším toho dkazem, že úkazy tyto jisté závisí od

obdobných píin a že vzniknouti musejí na jistém stupni sociálního

rozvoje.

IV.

Srovnávací práce naturalistické poukázaly na jjekvapující podobnost

iistrojného téla a sjíolenosti. Záhada tato jest pro celou sociologii velmi

dležitá, ježto se tu jedná o stžejný pojem její t. j. o vysvtlení pod-

staty spoleenských celk. Také vede se o ni prudký spor. Ale bžný
a jak se zdá rozhodný názor kloní se k ústrojnému bytu spolenosti.

Spolenos jest organismus. Obdoby mezi ní a strojným tlem
nejsou toliko zdánlivé a obrazné, jak se již Plato a Aristoteles, Hobbes
a Rousseau domnívali, nýljrž jest tu co initi se skuteností. Spencer

podává o ústrojnosti té plný dkaz fysiologický a biologický, Scháffie

mluví o sociálních bukách a o mezibuniiné, Lilienfeld o soustav a

psobení sociálních sil a jich pemn dle bžných domnnek fysi-

kálních. ') Spolenost byla by tedy ízena týmiž zákony pirozenými,

jako každý jiný ústrojenec. U ní jest totéž dlení a spoluinnos výkon,
týž postoupný vzrst, dojirováziMiý vnjším skladem a vnitním rozlišením

(intégration et ditierentiationj, týž rozvoj ústrojného i)letiva a nových
rinno><ti jako v živote ústrojenc zvíecích a rostlinných.

Proti této domnnce namítá positivismus, že jest již proto zhola

jiesprávná, že ve spolenosti není smrti. „V skutku ady vk nemožno
užíti pro adu sociologickou z té píiny, že v prvé jedinec dospívá

k jistému vrcholu, s nhož schází k stáí a smrti, kdežto v rozvoji

spoleenském není ani stáí, ani smrti" (Littré). Než námitka tato

vysvtluje se jednoduše tím, že positivismus v pojmu spolenosti vidí

I Více méné podobného názoru jsou i Caspari, bhiutsclili, Ilcllwald, Hastiaii,

.lager, Espinas, príívné filosofická škola Krauseova (Alirt-ns, Roder), Draper,
Carey, Huxley, a j. "Mezi odprci jeho stojí Mariou, Littré, Renouvier,
lanet, Roscher a t. d. Názor tento uení nový. Znamenáme jeho stopy
již u llobb^sa a Pufendorfa.
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celé élovéeiistvo, kdežto ostatní siiiiw sociolojíick myslí píi tom v/dy

jen na othiiicky neb i)olitícky omezené celky.

Fouillé vede psychologický dkaz o ústrojnosti spoleenské, který

soustavou Spencerovou jen slabé prosvítá. l-'rancouzskému idealistovi

slouží tato stránka sociálního života k utvrzení jeho výše zmínné
theorie smluvní. Tak zv. spoleenský pud, který teprve v soubytí vzniká,

sobectví stupované rozvojem v soucit a vbec city altruistické, to
jsou prostedky duševní výmny mezi sociálními bukami, zprostedkované

nervovou soustavou vládnoucího a ídícího ústrojí. Jednotná souvislost

ústrojná dána jest psychickým sblížením všech len spolenosti a

sociálním sebevdomím.
Než již Spencer sám se piznává, že užil obdob tch pouze co

výpomocného pojmu k sestrojení sociologické theorie a jest si ostatn

také vdom rzností, jimiž se ústrojná íše liší od nadústrojné, a pes
to nezídka sám až píliš daleko do vývod biologických zachází. Ob-

dobná methoda jest zajisté již sama sebou velmi nebezpená, zvlášt

zde, kde jedná se pak o dležité dsledky pro vdu politickou. Po-

kroilé bádaní ukáže, možnoli pojem ústrojence úpln vnésti do socio-

logie. Díve musila by asi všeobecná theorie o organismu oištna býti

ze všeho zbarvení, jež se do ní dostalo pozorováním zvíecích ii

rostlinných ústrojenc a to tím více, že v novjší dob se o organismu

i v íši neústrojné mluví. ')

Základní rznos mezi ústrojným tlem a spoleností záleží v úelu
obou. Jednotlivé ásti ústrojence zvíecího neb rostlinného jsou tu pro

celek ; ve spolenosti jest opak toho. Tato vta — která ostatn dle

náhledu odprného celou theorii o spoleenském organismu boí —
vedla Spencera k dalšímu vývodu, že rozvoj ústrojný jest provázen

rostoucím sousteováním, rozvoj nadústrojný však že se vyznauje
stále rostoucí odstedivostí ástí spoleenských. Jsme na hranici vysoké

politiky. Na ostí zásady této položena jest otázka centralisace neb

decentralisace politické, svobody a despotismu, samosprávy a snah

autoritativních, hesla „laissez aller" a principu státního zasahání v odbor

jednotlivcv. These Spencerova zdá se býti píliš daleko zavedena ob-

dobou biologickou a vede, jak již Huxley podotkl, konen k správnímu

nihilismu, v nmž slavný uenec anglický pi líení budoucnosti lidské

bede. Spolenos nelze pozorovati výlun samu o sob, ani z druhé

strany leny její opt samy o sob, nýbrž ve svazku a vzájemném

vztahu jich. Soustední sociální jeví se u každé výše rozvinuté spole-

nosti, kdežto jen prvotní tlumy velikou decentralisaci a slabou souvislost

ukazují. Moderní veliké státy spoívají na vzájemné podmínnosti celku

a len svých. Výstední individualismus mírnn jest omezeným pro-

spchem a blahem spoleenským. —
Nemén obtížný a sporný jest také s pedchozí otázkou souvislý

pojem sociologického rozvoje. Pravd podobná jest domnnka, že spole-

nosti od prvotního surového stavu postoupily k vysoké vzdlanosti. Pe-
žitky jsou toho nejlepším a nejvážnjším dokladem. Nastává další otázka,

jakým zákonem se vysvtliti dá tento pochod k rzným stupním vzdla-

') Srv. na p. Leon Brothier, Uistoire de la terre. 5 éd 1878. p. 145 násl.
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nosti. Xíituralistická škola odpovídá duchaplnou domnnkou o rozvoji,

lili t. zv. theorií evoluní, která jest uyní také všeobecné pijata. Již

Lamarck ji poznal a Darwin pro íši ústrojnou provedl. Dle Spencera

záleží rozvoj v po5tu|)u od neurité, nesouvislé jednorodosti k urité

souvislé rznorodosti. Vedlo by nás píliš daleko, kdy bychom chtli

blíže rozebírati tento pojem v jeho všeobecné platnosti. Spadá více

v obor filosofie, kdežto zde jedná se pouze o jeho navedení sociologické.

Avšak vdecká zvdavos jde dále a pátrá po píinách rozvoje,

o nichž nám pojem sám nieho nepraví. Svtem rozšíena jest nyní

theorie Darwinova, kterou již díve Malthus ve svém známém zákon
pronesl. „Boj o život" a pirozený výbr jsou podmínky pohybu toho.

Tím vzniklé zušlechtní a schopnost' zušlechtuí jsou podporovány po-

stupem zddní a pežitím vynikajících jedinc, kmen a národ v boji

spoleenských sku]>in. Spolenos podobn jako píroda ústrojná podléhá

boji o život, pispusobení a zddní.
Nesmíme se domnívati, že se tu jedná o surový zápas mezi leny

a skupinami spoleenskými, který ovšem v prvotních spolenostech se

asi mnoho od zvíecího nelišil. Mylné jest mínní, které naklo evoluní

theorii z barbarství a holého fatalismu, jako by snad jen válka, žold-

néství, otroctví, tyranství, mor, hlad a bída podmiovaly rozvoj lidský.

Naopak, pi každém kroku cítíme pesnou zákonnost a uritost. Ve
vku prvotním zuil sice surový boj o život, jehož výmluvné stopy ve

váleném život prastarých spoleností a divoch, v krevní pomst,
soudním souboji a v jiných nelidských zvyklostech pozorujeme a které

posud jako kyklopské zdivo až do našich dob trí. Ale na vyšších

stupních užívá pirozený výbr jiných prostedk. Tam, kde jest pev-

njší soustava právní, kde vyvinutjší ústava vojenská, kde hlubší ná-

zory náboženské a mravní, kde souvislejší ústrojí politické, kde vyšší

dmysl, vzdlanost" a bohatství, tam jest také záruka pežití a rozvoje.

Obchodní závodní, vzájemné psobení a napjetí veškeré innosti, práce

národohospodáské, vdy, prmyslu a umní, vynález, zákonodárství —
jsou ušlechtilé zbran novovkých spoleností, užívané ostatn s úplným
sebevdomím. Rozvoj jest tedy výsledek voln psobících sil, jež pone-

náhlu zušlechují povahu a mohutnost lidskou; jeho dlouhé a pirozené
vychování, jímž liší se lovk vzdlaný od divocha, utkvlo v psycho-

ysiologické ústrojnosti lidské.

Vedle všeobecné theorie evoluní hájí mnozí výlunou domnnku
(I pokroku, jiní naproti tomu sociální zpátenictví. ') Pokrok hledá se

oliyejné v dokonalosti a zušlechtní. Než co jest opt dokonalost a

vyšší stupe její? Odpov jest velmi nesnadná, ba posud nemožná.
Nejvtší uenci dotýkají se velmi opatrné této veliké záhady. Vtší
lozmanitos jest nám mítkem pokroku, nebo jak Spencer se pronáší,

vtší rozlišení sociální. Jenom tak možno pojmu toho užiti v theorii

ivoluní. Obyejn však vnáší se sera také pojem ideálního dobra a zla,

a pak ovšem odštpuje se theorie pokroku od všeobecné domnnky
o rozvoji. Tento zajímá v sob pokrok i zpátenictví. „Tvrzení," praví

'ylor, „jež postaviti si dovoluji, jest v jistých mezích to, že stav

Vak na ji In i|. Maishe, I^amartiii a j.
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divošství a/ k jistému stupni pedstavuje ])rastav lidstva, z uéliož se

vyšší kultura postoupné vyvinula neb vytvoila a sice dle pochod, jež

podnes jako za starodávna i)ravideln psobí, jichž výsledky ukazují,

že celkem ])okrok daleko pedstihl zpátenictví."

Také positivistická škola pijímá rozvoj za hlavní pojem socio-

logie, však podává jiné jeho vysvtlení. Pedevším není s rozvojem

biologickým v žádném styku, nýbrž jest zvláštní (sui generis). Záleží

pak ve vzájemném stupovaném a trvalém vlivu lidských pokolení na

sebe. Tím spsobem dokonává se i)Ostoupné zlepšení hmotného, duše-

vního a mravního bytu lovího; sobecký pud sebezachování psobil

jeu pi prvopoátcích spoleenského rozvoje. Podmínkou jeho jest

„schopnos spolenosti, stvoiti vcné celky, jež mohou a musejí býti

osvojeny" (Littré) pomocí podání, písma a památek. Každé pokolení

jest uitelem a vychovatelem jjokolení následujícího. Nová Kvropa uila

se ve škole stedovku, tento v llím a ecku, Kecko v Babylón a

v Tyru, Sýrie v Plgypt a Indii. Takový sociologický pochod nemá
s pirozeným vj^brem nic spoleného. „Tak dík vlastnostem, jež tkví

ve spolenostech, on se sám zorganisoval a zi)sobil veliké zmny, jež

hlásá historie. Spolenosti jsou stálé, když souhrn toho, co má býti

naueno, zstává týž; ony jdou nazpt, když souhrn ten se menší; ony

pokraují, když souhrn ten roste" (Littré).

Avšak pes toto duchaplné vysvtlení ist sociologického rozvoje

jsme tuším posud tam, kde jsme byli díve. Nevidíme z nho, jakým

spsobem práv spolenosti nabývají onch Jiových celk vcných, aby

nestaly se stálými — quod erat demonstrandum.

Avšak evoluní theorii vzrstají ješt jiné nesnáze námitkami, že

pokrok není úkazem všeobecným, ježto mnohé spolenosti bud jsou ne-

hybné, aneb šly dokonce nazpt, i)onévadž vtšina jich nezná takka
ani pojmu pokroku. A jak vysvtliti možno dále nabytí prvých zárodk
vzdlanosti, jimiž rozvoj poal? Pro se obrovské spolenosti na Indu,

Nilu, na Iranu a v íné zastavily ve svém rozvoji, jeli tento pevným,

vným zákonem; pro nevyšinul se rudoch ze svého nízkého stavu?

Bagehot míní, že prvý krok k vzdlanosti bylo vedení lovka k pospo-

litosti a podízení jeho shluku jakýchs takýchs právních zvyk, které

železnou rukou jej vedouce rostly a množily se pirozeným výbrem,

a podmínily pednost skupiny té ped jinými. Henry George ^) hledá

jiné píiny, které by platily pro všecky asy a místa, pro pokrok a

zpátenictví i nehybnost. Prapíiny ty vzí v povaze lidské, v touze

ukojiti poteby intellektuálného, citového a hmotného života; duševní

mohutnost jest hybnou silou rozvoje; ona však psobí teprve potom,

když ukojeny byly poteby, jež v rozvoji obsaženy nejsou, t. j. hlavn

udržení sebe co jedince a lena spolenosti a narovnání spor. Zušlc-

chtní možno jest teprve spolením (mírem) a rovností (s])ravedlností).

„Zde jest zákon pokroku," praví George, „jenž vysvtluje všecky rz-

nosti, všecky postupy a všecky zastávky i zpátenictví. Lidé chýlí se

k pokroku, ím více se sbližují, a souinností s jinými roste duševní

mohutnost, jež mže obtována býti zušlechtní ; ale jakmile povstane

') Henry George, Progress and povoity 1883, vydání v 4". p. 73 násl.
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<l»or aneb spoKování vyvodí iierovnos v podmínkách a moci, ustává

ri^nto sn)ér pokrokový, jest zadržován a konen se zvrací."

Snadno uhodnouti, kam tato duchaplná theorie smuje. Slouží

vynikajícímu pvodci svému k úelu socialistickému, k odvodnní ne-

spravedlnosti soukromého vlastnictví. Na pole toto nebudeme ho tento-

kráte sledovati. Záhadu rozvoje sotva se mu podailo úpln rozluštiti.

Namane se tu zajisté opt další otázka, pro lovk pebytek své

duševní síly vynakládal na ušlechtní své; kde jest píina souinnosti

a sjednocení lidského ; nebylaliž to po vtšin vzájemná pomoc ve sporu

a ve válce?

Z krátké úvahy této jest vidti, jak obtížno jest ešiti hlavní

záhady sociologické. Spencer sám pustil po delším váhání jednostranný

j)0jem pokroku co zákona všeobecného a ustálil se na uení o rozvoji

;

Darwin skromn uznává, „že záhada prvého pokroku divoch k jich

vzdlanosti jest posud píliš obtížná, aby mohla býti ešena." Dlužno

tedy míti ješt strpení, až bádaní sociologická o lidském pravku a

spolenostech posud málo známých tak daleko postoupí, aby z ob-

jemných pozorování na pojem ])okroku dostatené svtlo padalo. Jen

tolik jest jisto, že ani výluné uení progressivní ani theorie zpáte-

nictví se neshoduje se skuteností ; že pojem pokroku vyvinul se toliko

ve spolenostech kulturních a že jest celkem relativní, t. j. od jistých

podmínek závislý. Celou záhadu dlužno pedevším pojednávati — jak

Tylor podotkl — se stanoviska ethnologického, ježto rzné spolenosti

rzné stupn vzdlanosti vykazují. Rozhodné mítko pi tom jest

})okrok v umní, vd, prmyslu, mravnosti, náboženství a obadech,
v politické organisaci, právu — zkrátka podle výrazu Spencerova

liokrok v tak zvaném nadústrojném okolí.

Každým spsobem však jest evoluní theorie mnohem správnjší

;i pirozenjší, než rzná uení o vrozených ideách neb o vyšším za-

>aliání
; jest zajisté založena na pevných základech zkušebných, na

uznaném zákon o píinném sledu. —
Ješt nkolik slov. V nártku našem, v jehož úzkých mezích

liohatos sociologie toliko naznaena býti mohla, uvedeny byly nejprve

charakteristické známky moderní vdy, ])ostup její k sociologickému
poznání a nejdležitjší smry, které obor sociologie ovládají. Potom
nkázán byl sociologický význam jednotlivých sociálních véd, obtíže

bádaní, nesprávné methody, vliv vnjšího a nadústrojného okolí a
ilativnos zákon sociologických, a konen podrobeny byly základní

I všeobecné pojmy, t. j. podstata spolenosti a rozvoj sociologický

iviátké úvaze. Nyní vysvitne též úkol a význam sociologie v ohledu
vrdeckém i praktickém. Rozložiti spoleenský byt ve všecky jeho injtele
ii výkony, stopovati jich vzájemný vliv, ukázati, jak faktory a výkony
ty bhem asu podléhají zákonu o píinném svazku a povlovné zmn,
ohledati vlivy spoleenského prostedí na všecky momenty mravného,
hospodáského, právního, náboženského, politického, vdeckého a umle-
' kého života, jest jtední úloha její. Ona má odkryti ty nitky, jež
pojí nesíslné, rznorodé a na prvý pohled nesouvislé úkazy sociální,

' objeviti zákon souvislosti jevící se v rozvoji spoleenském. Opírajíc
všecky vysoce pokrorilé a n:i zkušebné method založené víly
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sociální má sociologie podati jednotný názor, i všeobecnou tlieorii

o spoleenském bytu.

Z jejích vt plyne, praví, de Bon, „že spolenos rovnž jako

jedinec mže dostoupiti jistého stupn rozvoje pouze tak, že projde

nižšími obdobími, jež ji od ného dlí. Uzíme zárove, že tvary poli-

tické, náboženské a sociální, v nž njaký národ vstoupiti mže, ne-

závisí nikterak od jeho vle, nýbrž jsou výsledek cit, myšlenek,

zvyklostí písné urených jeho minulostí ; že v každé period života

národního jest jistý druh myšlení a cítní, jistá morálka a víra, které

vyžadují jistých ústav a nesnesou jiných ; že byl na píklad kdysi

vk, kdy zízení feudální bylo nejlepším, jiný, kde nejlepším bylo zízení

demokratické, a zase jiný, kde nejlepším bylo zízení monarchické . . .

že chtíti pedložiti njakému národu ústavy, pro nž není spsobilý,

teba byly dokonalé, ... byl vždy pokus tak marný, jako onen, jenž

záležel by v zmn jeho minulosti aneb v nucení obojživelníka dýchati

vzduch, když ztratil své žabry."

Praktická cena sociologie leží na bíle dni. Sociologie jest klíem
sociálního ádu. Roztíštné bádaní v jednotlivých odvtvích spoleen-
ského života, které ureno jest pro navedení k životu praktickému,

jednostranné ešení veledležitých otázek, jakých poskytuje každá doba,

má v sociologii nalézti své ohnisko, svou oporu a opravu, aby mohlo
býti spolehlivou bussolou a kompasem zákonodárce, státníka a filosofa,

jimž náleží : videant consules !

„Neznalost pirozených zákon vysvtluje zimniný stav novovké
spolenosti," poznamenává Mismer. Zákonodárství konající nezídka
pouhé pokusy, které však citlivé zasahají do sociálního djství, nábo-

ženský skepticismus, památka na hrzy novovkých revolucí, politické

názory, které posud píliš oteveny jsou reklam, dennímu t. zv. veej-

nému mínní, nedslednému strannictví, subjektivním náhledm a mnlivé
prospšnosti, neutšená vyhlídka, kterou otvírají uení socialistická,

dlnická otázka, jež eká u vrat parlament a od revoluce spásu

hledá — ukazují výmluvnými slovy nedostatek pevných a nezvratných

zásad, jež by sloužiti mohly spolenostem za vodítko. Djiny jsou nej-

lepší komentá a bohatý zdroj píklad pro nebezpeí a zhoubné ná-

sledky, jichž spolenosti zakoušeti musily pro neznalost zákon sociálních.

Zdravá politika, která posud až píliš za pouhé umní se pokládá,

mže býti založena jen na vdecké sociologii. Jen tak možno ešiti

onen shluk vážných záhad, které pod jménem sociální otázky zmítají

myslí milionv a odolati boivým snahám, jež podemílají ústrojí státní,

a udržeti sociální mír. Soustava militarismu a otázka odzbrojení, po-

mry mezinárodní, úkol státu, hranice psobnosti státní správy a meze
innosti individuální a samosprávní, pravý význam politické svobody a

rovnosti objeví se sociologií v pravém svtle; zlepšení zákonodárství

a opravy politické, stanovení trestní zodpovdnosti pro iny antisociální

a dokonalé vykonávání spravedlnosti naleznou v ni nezbytnou a vydatnou

pomcku vdeckou. Organisaci veejné podpory a dobroinnosti, pomry
kapitálu a práce, otázku svobodné soutže a vlastnictví, rozdlení ve-

ejných bemen, národní vyuování a mravní vychování lidu, jest ona

povolána uriti a ešiti.
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Obtížná, však vdná a hlavní úloha reformátor politických,

mravních a sociálních jest: umožovati spoleenskou appercepci nových

myšlenek a útvar, budovati most mezi pítomností a budoucností.

Znalost píin vede ke znalosti a pedurení následk. Útoky radika-

lismu a váhavos konservativní, které v každé rozvíjející se spolenosti

pirozeným spsobem nastati musejí, umírní se, jak Spencer dovozuje,

poznáním sociologickým. Nebo rozvoj spoleenský podízený ústrojným

zákonm, nemže se ani násiln perušiti, ani pešinouti, ani bezohledn
zaraziti, však mže býti usnadován, známeli podmínky a smr jeho.

„Díve než v lidské povaze a v lidských ústavech vznikají zmny,
mající takovou stálos, jaká je iní nabytým ddictvím pro pokolení

lidské, musejí projíti nesíslnými vztahy myšlenek, cit i in vedoucích

k takým zmnám. Pochod nemže býti zkrácen; a nutno jej projíti

s náležitou trplivostí" (Spencer).

Ovšem jest pi tak rozsáhlém pedmtu a pi obtížích, s jakými

má sociologie initi, oividno, že nemožno již nyní žádati od ní takovou

pesnost a ustálenost, jakou poskytují na píklad vdy pírodní. Velmi

mnoho látky eká teprve na vykoistní a zpracování, obzor šíí se do

dálky i do šíky, nechávaje sporm ješt dosti místa. Letourneau uznává

sám, že „sociální vda jest posud ve stavu dtském; formulovati zá-

kony jde nad její síly." Z píin tch iní se také vážná námitka proti

její možnosti pro neuritost objemu a velikou vzdálenost konené ustá-

lenosti. Ale, jakkoli jest objem její ohromný a pod návalem nahroma-

dné látky nejasný, bylo již výše podotknuto, že má ona objímati

veškery zjevy spoleenského bytu a podati všeobecnou theorii pro

jednotlivé vdy sociální. Na druhou pak námitku možno odvtiti, že

sluší míti ponkud více strpení, než zvykli jsme v naší tak rychle po-

kraující dob. Vždy filosofie nenabyla také pevného ustavení pes noc;

na píli ve snášení látky a na bedlivost pozorování nemžeme si stžo-

vati. Ostatn jsou jednotlivé vdy odborné již tak pokroilé, že lze

již nyní mnohou dležitou otázku podrobiti všeobecnému a správnému

ešení.

Však teba se peliv vystíhati penáhlené všeobecnosti aneb

dokonce šablonovitého postupu. Již svrchu znamenali jsme, že touto

vadou Comteova a ásten i Spencerova sociologie újmu bére. Podobn
jest i na p. spolenost Steinova pistižena dle šablony rodového,

stavovského a obanského státu. Žádnému sociologu nenapadne nyní

sice provádti každou spolenost nejprve loveckým neb rybáským,
potom pastýsko-koovním a konen hospodáským stavem, aneb hledati

v každé z nich dobu kamennou, bronzovou a železnou, ale nebezpeí
subjektivního náhledu jest tak vábné, že se mu ani sebe objektivnjší

badatel úplné vyhnouti nemže.

OSVTA 1886. 2.
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Beranika.

^^Mi\e, maminko, zle se dje,

^!^ Jeník bledne v líku,

Cy u dtského ztratil reje

novou beraniku

;

což se bude hnvat asi

I i tatínek náš zlatý,

^ nekoupí mu — zlé jsou asy
na svátení šaty!

Škoda, škoda beraniky!

A tím vy jste vinni

!

Ml ji novou na dušiky,

co si ponem nyní?

však že jaro na pl cest,

že juž ledy plovou,

poídíme zítra v mst
apku manžestrovou.

Ale hodný musí býti!

Budeš hodný? „Budu!"

Koupili. Hoch, jako kvítí,

zase zbaven trudu,

apku svoji novou zcela

na rub, na líc vrací . . .

Vesna v as se navracela,

s vesnou drobní ptáci.

Za humny, jak druhdy, dti

výskaly si, hrály;

na kvetoucí tešn snti

strnadi dva stáli,

radili se hodnou chvíli,

echrali si peí,

a juž jeden na mez pílí

k šípkovému kei.

Letí jeden, za ním druhý, —
co pak asi kutí?

jist boj tam vedou tuhý,

hle, chmír od perutí

stále výš a výše vzlétá!

Co to asi bude? . . .

K mezi bží dtí eta,

všecky tváky rudé.
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Prohlížejí kee pruty, —
rázem vzletlí ptáci,

dti stojí uleknuty

nad strnadí práci,

zaraženy jen se chvly,

žhavý purpur v líku

:

za hnízdeko ptáci mli
dtskou beraniku.

Adolf Heyduk.

Maryla.

Starodávná seianka

od

AI. Jiráska.

(PokraoráDÍ.)

m.

Familiaria, jakož i o Turku Jenarovi.

[^vrz Šonovská byla dobré ti hony za onou nešastnou doubravou,

-jv^ pro kterou došlo až k phonu a ku právnickým vývodm pana

(\\^ Tiburcia elechovského ze Sobíšku a nkdy na Dvíkopách.
'\\ Stála nad potokem na nepatrné výšin, majíc v boku svém

stranou východní rybník znané rozlehlý.

Kdy by nebylo rozložitých a vysokých korun té staré

doubravy, Domkovští i Šonovští byli by se mohli dobe se svých tvrzí

na sebe dívati. Ale v tento as oba sousedé o to asi valn nestáli,

vlastn ne pan Buchovec starý, jenž oboí bez toho chmuil, jak jen

postehl kus nové stechy Šonovské nad zele doubravy vyhlédající.

Tvrz Šonovská mla nejen stechu novou, ale také všechen svršek hlavní

a zárove jediné její vžovité budovy byl znovu a pkn od kamene
vystaven. Tím nabyla péknélio vzezení a vypadala úhlednji nežli sou-

sedka její, tvrz Domkovská, vtší sice, za to však starší a sešlejší.

Tu znamenitou opravu vyvedl už nový majitel, mladý Rozvoda
Šonovský, ne z njaké libstky, ale že toho byla nutná poteba. IIospo-

dailC jeho pedchdce zle, a prve nežli se odtud vysthoval, mnoho
pokazil svévolné ano i zhubil. Jen dobré opevnní — hradba, most

i brána heby silnými nové okutá — po nm zstalo, svdíc, o so

nejvíce staral a kdo byl. O by jiného také peoval služebník pana

Koldy Náchodského? Neusadili jej tu pán, jej a nkolik dráb proto,

aby se staral o cizí tvrz, násilím zabranou, ale aby z ní hodné tžil,

aby pomáhal mu z ní ovládati všecken kolem kraj, jenž se ped



132 A Jirásek:

panem Koldou tásl a více ho musil býti posliišoii nežli vlády královské

v Praze.

Ne/ i sem zasáhla konen spravedlivá i mocná ruka zemskho
si>i-ávc(>: i»aii Jiík zle zaal žílu panu Koldovi ze Žampachu a na Ná-
cIkkIc. IVmi, jak jen doslechl, že pan správce sbírá na nj pole, svolával

své ]t()sá(lky a vrné na Náchod, Tam také odešli ti jeho drábové ze

Šonovské tvrze. V noci se vytratili jako zlodji, nežli se však s uchvá-

cenou tvrzí rozlouili, zle si v ní pohospodaili, tak že tu pustá stála,

jako nejhorším nepítelem vybitá. Tenkráte ješt pan Buchovec starý,

když o tom uslyšel, upímn politoval pravé maj etniky Šonovské a

vzpomnl si, kde asi ubohá vdova, paní Barboi'a Rozvodová bloudí

a jak se jí vede.

Ale na pana Koldu si také vzpomnl a hlad si šedou hlavu po
temeni pravil

:

„Ba že jsem rád, že jsem už tak plesnivý. Mám se na vy-

mluviti — "

To myslil, že když zevšad, kde kdo byl, hrnul se ochotn komo
nebo pšky, jak kdo mohl, k vojsku pán Jiíkovu, aby pomohl ubiti

toho škdce a hrzu východních ech, že by on také neml za pecí

zstávati. Ba že by šel, teba že ml hlavu šedivou, nebo síly cítil

ješt dost. Ale na pana Koldu — ne, to pece ne. Ne že by s ním

držel, nebo mu chválil, an rušil zemský mír a páchal lotrovinu —
starý pan Ondej ho za to nejednou juž odsoudil, ano i na nj zahro-

moval, co že tak zuí; ale te, když se všecko na Náchod hrnulo

a sypalo jako vosy, když se všude tšili, jak se na panu Koldovi

schladí, tu pan Ondej pece mu nepál tch zlých konc, jež mu všichni

strojili. Nemohlt staroch dávných let zapomenouti, jak nebožtík Kolda
starý držel s Tábory, k nimž se on i nebožtík bratr Zbynk upímn
hlásili.

A s mladým se opt bratrovec Zbynk dobe znal a pátelsky

se k sob mli. Také pan Jan mladší na pátelství to nezapomnl ani

po letech, kdy Zbynk dávno juž v cizin sloužil. Proto také ta po-

sádka Koldova na tvrzi Šonovské s Buchovcem na Domkov dobré

zachovávala sousedství, a jak živa na zboží Dorakovské ani nohou ne-

šlápla, nekuli aby se neho dotekla, teba dobytka nebo obilí, jakož

jiným sousedm od lidí Koldových zaasté se stávalo. Kdož by se tedy

divil, že se starému panu Ondeji k Náchodu nechtlo, kdež bez toho

bylo branného lidu jako eetek. Bylo zrovna ten týden po velikonocích,

když to obléhání zaalo. Za dv nedle tam leželi, tak se pan Kolda

na nepítele uchystal a znamenit bránil.

Rzné ty noviny od Náchoda chodící, jak ten starý odpovdník
a škdce zemský každý šturm odbil, a jak nejednou v noci s hradu

dol stekl na velikou škodu svých nepátel, pana Buchovce tuze ne-

rmoutily, protože v tom vidl úspchy starotáborské zbran, a tuze

rád uslyšel po trnácti dnech, že pan Kolda správci zemskému do

Polska ušel. To, nadje nebylo, že by se byl zcela mohl ubrániti

;

aspo životem vyvázl.

Dobe to tak dopadlo. Hrza Koldova pešla, radosti po všem
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Hradet i dále srdené a upímné. Všem se uvolnilo, všichni si oddechli

a zvlášt ti, jimž Kolda zboží byl odal a neprávem držel.

A tu si pan Buchovec zase na paní Barboru vzpomnl, že by se

mohla do své tvrze navrátiti. Ale den po dni míjel, a Šonovská tvrz

stála tu opuštná i prázdná; až tu jednou pod veer poátkem máje

msíce, když se pan Buchovec z Krina vrátil, kdež si dal pustiti

žilou, — inil tak každého máje — pibhl k nmu na komoru
pacholek s poselstvím, že nkolik voz vjelo do Šonovské tvrze a že

s nimi pijel nový pán, a že to je mladý Rozvoda ze Šonova, syn ne-

božky paní Barbory. Více nevdl, leda to, že s ním pijeli dva pa-

cholci, a ti že všechno, co na vozích pivezli, složili a že se chystají

patrn k stálému pebý^vání na Šonovské pusté tvrzi.

Bylo to také pravda. Navrátil se opravdu do rodné tvrze syn

paní Barbory, kterouž byl Kolda násilné ze tvrze vypudil. Všecko sou-

sedstvo dost litovalo tenkráte ubohé vdovy, nemající nikde v ten as
zastání, i jejího sirotka, jemuž otec nkde v Uhích na vojn zahynul.

Odešla prý ku svým píbuzným — pak na ni zapomnli i na jejího

syna. Až se tu sám navrátil tak z nenadání! Ona tedy mrtva! Což tu

bylo rzných o nm eí, jak u jakéhosi strýce po stran matin
v Praze vyrostl a byl vychován, a jaká že ml veliká studia. Ba juž

dokonce se mluvilo, že byl svobodných umní bakaláem. Ale jak prý

pan Jiík pole sbíral, svlekl ihned tabardu i vzav na se kožený kabátec

a me do ruky, pospíchal do boje proti škdci zemskému i svému,

jenž ho o ddictví oloupil. Zdaliž opravdu tabardu bakaláskou nosil

a ji pak svlekl, kdož ví, a jen se povídalo ; to však jistojisté bylo,

že u Náchoda byl a tam rytíství své znamenit dokázal.

Pan správce zemský byl by tak jako tak spravedlivost jemu
uinil a ddictví jemu navrátil. Ale když tak hrdinsky bojoval, zvlášt

si ho všiml, a také na pímluvu jeho strýce, svého služebníka, nejen

že mu bonovskou tvrz navrátil, ale ty vozy všelijakou potebou na-

špihované prý byly zvláStním dkazem, jak mladému vladykovi pál.

Ten pak sotva že se pod rodnou stechou vyspal, hned už poal uka-

zovati, že jest také jinak a nejen v poli statený a rázný. Za krátko

tvrz Šonovská zrovna omladla, tak si ji mladý pan Jan opravil a upravil.

Také všecko ostatní hospodáství zavedl si jak náleží, tak že se

tomu v sousedství až divili, jak že takový mladík, jenž vlastn se jen

knihou a meem dosud ohánl, vcem hospodáským tak dobe rozumí.

Se vším si vdl rady, a ml nesnází a pekážek dost a dost. Lid byl

skoro všecken se rozbhl; než ponenáhlu se trousil jeden po druhém.

Všichni si ho pak také chválili, že je svdomitý a takový veselý.

Však už hned jak se pisthoval, lidé si toho všimli, že si po-

tebných vcí pespíliš nepivezl, ale loutnu tu že má. Ano a asto
ji snímal se zdi své komory a rád si na ni zahrál, pi emž také

zpíval všelijaké písniky, nejvíce veselé a k smíchu, a to, jak všichni

tvrdili, hlasem jasným a milozvuným.
„Ješt tak nevstu — " povídali si lidé jeho poddaní i starostní

v zemanském sousedstvu. „Bude mu jí teba." A hle, oni se o nevsta
více starali nežli on. Vlastn se ani nestaral, za to však více o všeli-

jaké šprýmy a šprochy, až z toho tu tam — jako panna Eufemie na
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píklad — iia nj hledli z podsteší, protože ta jicha jeho byla nkdy
I)íliš peprna.

Pravda jest dít boží ; než nebývá vždycky niilo a vítáno, by
i žertem zavinuto a vtipem opentleno. A tak se i mnozí panice Šonov-

skébo trochu báli, zvlášt když se rozneslo, že má ty podivné knihy

klevetarura a že do nicb piln zapisuje.

Ostatn se nemohl nikdo tak hned na nj nadobro rozhnvati.

I s panem Buchovcem starým z poátku dobe vycházel, ani snad oba

mli na mysli, že noha nohu podpírá a že tak ob stojí dobe. Ale

v upímné pátelství jejich sousedstvo nevzrostlo. Snad tomu vadil rzný
vk, snad i to, že panic Šonovský nikdy nezapomnl útrap Náchodským
Koldou jemu a matce jeho zpsobených, a že týž Kolda sousedu jeho

Buchovcovi ani za vlas neublížil, maje s ním dobrou známos a s bra-

trovcem i pátelství, jak o tom od lidí doslechl.

Než proto by jakživo nedošlo až k tomu sporu a pi o starou

doubravu. Že se tak pece stalo, toho vlastní píinou byl Celba, Jenar
nebo Turek, jak mu obecn íkali.

Bj'val od malikosti na Šonovské tvrzi, a když nebožtík pan Roz-

voda se do Uher vypravil, to byl nynjší panic ješt malým chlapcem,

táhl Celba s ním. Pánu jeho štstí nesvdilo, an hned v první šarvátce

s Turky zahynul. Celba však tou nehodou nezastrašen zstal na vojn,

a ím dále tím více se mu tam líbilo. Nejednou se po nm svezla

kivá šavle machometánská, a také byl více než za dv léta v tureckém

zajetí; ale proto se mu na vojn pec dost podobalo. Až tu loského
roku, když se strhla ta strašlivá bitva u Blehradu, jak tam Machomet
císa turecký byl od gubernátora uherského na hlavu poražen, usekl

Celbovi jenar jakýsi dva prsty na pravé ruce. Pro tu ztrátu a ješt

nkolik jiných ran navrátil se, jakž takž jsa vyhojen, z vojny a vzpo-

menuv sob na echy pišel do Hradecka, zrovna když se všude radovali

nad porážkou Koldovou.

Celba zamíil zrovna na Šonov a byl pijat dobe mladým pánem,

jemuž o smrti otcov zevrubn povdl. Sotva že však tu njaký den

pobyl, rozlítil se, a to tam ve staré doubrav. Nechvátal tuze rád a

rychlou chzí se nikdy neudýchal, ale tenkráte pišel krokem rychlým,

oznamuje, že Domkovští porazili v doubrav krásný starý buk.

Mladý Rozvoda nebyl tu na rodné tvrzi od chlapeckých let, neml
nic psaného, aniž koho, kdo by mu uril zevrubné meze jeho zboží.

Mezníky za tch vojen a zmatk posledních let zmizely ze zem i z pa-

mti, a to tím spíše, že obojí rody Buchovc i Rozvod nebyly tu

starousedlé. Rozvodové na Šonov byli pece delší as nežli na Domkové
Buchovcové, kteí se tu teprve ped nkolika lety usadili. Panic Šo-

novský byl tedy zprávou Turkovou pekvapen ; ne proto, že Domkovští

buk porazili, ale proto, že ta doubrava, jak starý žoldné se dušoval

a zaklínal, patí prý jistojist k Šonovu a ne k Domkovu, jakož také

jist dosvdí staí a pamtní lidé.

A tak zaal Celba Jenar necht tuhou ptku, ve které že budou

Domkovští hrozn poraženi, na jisto doufal a krut po „racku" ') se

na to zaklínal. A to byla jeho nejtužší kletba.

^) Po Srbsku.
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IV.

Rozmanité noviny, namnoze veselé.

Uršila, mladého Rozvody ze Šonova stará hospodyn, nevelká,

zavalitá a mocná, vyšedši z kuchyn na sí, usedla tam na lávku ne-

daleko velkých dveí do koán otevených. Až do té chvíle pracovala

a rovnala v horké kuchyni a teprve nyní mohla povyjíti ven, aby si

po parném dopoledni vydechla. Sí byla klenuta, a píjemný chlad

tu o\1val Uršilino zardlé líce i elo drobnými perlikami potu

zrosené.

Bylo poátkem srpna msíce, zrovna tak po hlavních žních ; že

se jist toho dne nedle svtila, bylo juž znáti na blostném Uršilin

epci s ervenou pentlí a na erných korálích s uherským zlatým, jež

se jí leskly pod lalouškem. Sedla majíc ruce voln o lavici a záda

o zed openy a hledla klidn, a snad že bez myšlenky, ven na krajinu,

na Dobeniuské táhlé návrší, na nmž se jasn blal starý Svatovác-

slavský kostelík, na tmavé lesy za ním na Bránce, na pole, luka a

rybníky dole pod vyšinou. Všecko v zátop zlatého svtla, všude hluboký

klid a ticho v pravd svátení — jen mouchy a mušky rojily se pede
dvemi na výsluní ve vzduchu, horkem se až tetelícím. Uršila byla

unavena. — Pibylt host, panicv strýc, služebník pán Jiíkv, je-

doucí s jeho poselstvím na Kladsko, a panic poruil, aby obd byl

dobrý. A jist že byl : ryby ve trojích promnách, v jiuém a jiném

koení, huspenina rozkošná, kuata s jáhlami, posutá zázvorem a sko-

icí. — Kdy by nic jiného, to jisté panu Horušanskému z Roztok za-

chutnalo, až se oblizoval, — teba že byl dvoonín; a vím, že se

jim ted lib popíjí . . . Bzukot rojících se much znl Uršile slabji —
už jí také zrak zaal pecházeti, tiše, tišeji bzuely mouchy — ticho —
hlava klesá —

V tom nešetrná škorn šafáova se na dlážkách ozvala. Hovící

sob hospodyn trhla sebou, a juž se probrala ze dímoty o ni se

pokoušející. Šafá picházel ze dvora k panici ptát se, jak na zítek.

Nešel však dále, uslyšev, že pán s hostem ješt u stolu, a pozván jsa,

usedl vedle Uršily na lavici.

Tot o em by šafá zaal nežli o poli a úrod. Zaal si libovati,

jaká letos znamenitá úroda, že stodola od pístodlku až do vrchního

šáru všecka plnika a jako nabitá, za stodolou že dodlali vera druhý

stoh jako vž.

..A kam jen ovsy dáme," dodal šafá osmáhlý od slunce a po-

hladiv si na temeni vlasy i paesy nad elem, uvoloval kožený pás,

aby mu chládek spíše mohl pod sukni.

,.A i)íce dost — " ptala se hospodyn, neutajujíc nikterak zívnutí,

jež JI v tom napadlo.

„Dost a dost."

„Bude dobytek laciný —

"

„Aj, laciný! Což je to njaká drahota sto ovcí za kopu a kopa



136 -4- Jirásek:

krav za sto groš ? ^) Vypoti si, za kráva a za ovce. Rozumíš —
poádná ovce ani ne za groš ! A to není jen v našem kraji, to je všude.

Já ku, když je v Praze — a nemám to od jednoho — vrtel piva
a dobrélio, samce, za sedm groš, uherského vína žejdlík za tyi
peníze a eského žejdlík za halí, a je prý jako malvasí."

„To není samo sebou. V tom jist nco jest, a pán bh lidskou

pýchu zkouší."

„Ba že, milá Uršilo. Však už jim rohy rostou. Jako to: mláto
všude vyhazují a na beh vozí, patok juž nikdo nechce, a tu tam už

nevoní skopcové maso a nejradji by každý holubencí, kuení."

„Tak, tak šafái. A což ta drahá roucha, zlaté pasy, což stevíce
s tmi apími zobany, což ty nynjší ženy s tmi chomouty širokými

a s rukávy do zem ! Neníliž to proti pánu bohu ? Na nás varoval,

na svítila o sv. Duchu ta hvzda ocasatá a letos už po druhé, a na
svítí od té doby noc co noc?"

V tom ze dvorce Celba, Turek, Jenár vešel. íkali mu tak,

protože asto a rád o svém tureckém zajetí vypravoval, pi emž se

mu skoro za každým slovem „Turek" na jazyk pipletl a za Turkem
obyejn njaký „jenar," jak on vyslovoval.

Na prahu zastavil svj volný, klátivý krok, sal apku ne na
pozdravení, nýbrž aby se ochladil. Pokynuv jen mlky hlavou, opel
se o prapysek. Od jeho dlouhé postavy, ne suché, ne tlusté šel stín

pes celou sí. Tvá jeho siln osmáhlá, vous hndých trochu do ruda,

s dvma jizvami na ele byla výrazu drsného ; však neveliké oi usmí-
valy se a leskly samou dobrotou.

Šafá zaal o horku. Celba mávl lín rukou, jako by chtl íci

:

„Hm — co pak to — " A šafá jako by mu rozuml dodal:

„Takhle v Turcích —

"

„To — " zaal Celba. „To ani domácí, Turci, ani jenái ne-

mohou vydržeti. A takhle když je lovk v etzích a musí na poli —
a karabá poád nad ním! Jako když jsem byl v zajetí u Karabar-
dyabaše." To bylo dsné jméno, jež Celba na jednou vyslovoval,

a jež si nemohl nikdo ani na tvrzi, ani ve dvoe pamatovati. Sic by
mu neíkali Turek, nebo Jenár, ale tak, Karabardyabaše totiž.

„A takhle v poli!" mínila Uršila, „když tak ranní leží jako
lazai.

"

„A té žízn!" mínil Celba.

„Ale, ku, Jenáre — když Turci hlavy ežou, co s nimi v ta-

kovém parnu dlají?" ptal se šafá.

„Snad si nemyslíš, že si každou uíznutou hlavu schovají? To
jen když Turek uízne hlavu njakému znamenitému nepíteli. A to,

jak mi zkušený jenár povídal, ji ode, tu kži bavlnou s rozliným
koením vycpe, vlasy pkn rozesá, a pipraví fermežem."

„I ty Jenáre turecká, pestanešli !" Tak mu Uršila do ei
skoila. Bezdky si odplivla.

') Na jeden zlatý (dukát) eský poítalo se 16 groš eských, 24 na zlatý

uherský (neb nynjší c. k. dukát). Na stíbrný groš eský poítalo se 12,

pozdji 14 halév, aneb 6 a pozdji 7 penz.
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Oka Celbova se smála. Vykládal si odpor Uršilin tak, že mu
nechce viti a protož nanovo zaal

:

„A jak pak, ty stará domudnice, když jeden hejtman nad jenáry

a také Karabardyabaše —

"

„1 ty Machonietane!" prudeji se hospodyn durdila.

Šafá se dal na hlas do smíchu, najednou však, jako by si vzpomnl,

upel zraky na Turka a pravil:

„Tys onehdy povídal, že se pán shání po dudákovi —

"

„Vakovi, Kivousovi — " dodal šedivý vysloužilec kvapn. „Víšli

o nm?"
„Povídal pohnek, že se tu nkde v okolí potlouká. Vidli ho

prý na Opon."
„I toho šedivce toulavého! Musíme po nm, potebujeme ho

jako soli."

„A na?"
„Hm, na, kdy bys ty byl šedivý, pak bychom ho neshánli a

tebe drželi. Na svdectví, víšli. To neseš panici milou novinu."

„Snad abych tam šel."

„Však se dokáš. Páni jsou v nejlepším."

A vru že byli, jak panic tak i strýc jeho Matiáš Horušanský

z Roztok. Sedli v nedélské svtnici u pokrytého stolu, s nhož jídla

juž snesena. Jen konvice a poháry se na nm leskly a vedle na vy-

ezávané židli bez lenocha konvice medenice s nalévadlem na ruce.

Mladý Rozvoda hostu svému a píbuznému piln doléval. Víno dobe
( (Úinkovalo. Starý pán ml už elo zardlé, a panici se pkné, mužné
líce také juž živji zbarvilo. Dobe mu to slušelo k jeho tmavým vlasm
na ramena splývajícím, a tu lehce skadeeným, k jeho tmavým jiskrným

oím. A suknice otáhlá, barvy blankytné, tlu jeho pkn rostlému a

jarému podobnosti neubírala. Panic byl vesel a ob as si pohladil své

erné knírky.

„Tak mladý král pijede do Prahy," promluvil, pro sebe si tu

novinu spokojen opakuje, a naléval strýcovi dobrého uherského.

„Jak jsem povídal," odvtil Horušanský, „ano povídá se, že snad

ješt dív. Hned po sv. Bartolomji. Ale ml s tím pan Jií, nežli to

vymohl na tch Vídeííských Nmcích. Už i mocí hrozil, že si pro krále

pijde s vojskem."

„Také juž as," mínil mladý Rozvoda. „Král tak pkn esky
mluvil. Ted: už asi zapomnl to, emu ho pan Jií a dvr jím osazený

nauili."

„Ješt ne. Jadrn prý po esku zkikl na pana Jiskru z Brandýsa,

když zajímali v Budíne gubernátorova syna, ') aby se zmocnil toho

ilruhého, Matiáše jako."

„To dobe, ale což nám plátno, kdy by i mluvil jako sám mistr

Uokycana, když není u nás, kdy/ je mezi cizími a s cizí radou."

„Nu, ted bude jinak. Krále poctiv uvítáme a pak mu slavné

svatby vystrojíme. A to pijedeš také?"

„Jaké by to bylo beze mne veselí !" odvtil panic smje se.

'j Ladislava Uunyada.



l;;S A. Jirásek:

„Ano, brachu, to bude veselí. Juž to poselství do Francouz!
Sedm set jízdných bude míti poselstvo komonstva a šest a dvacet voz

!

Šest jich emesln vyezávaných a hrubé pozlatitých a jeden celý jako
ve zlat a pod drahým baldachýnem. Ten je pro nevstu. Ostatní j/ro

paní a panny — mh — samý z rže kvt. To se podiví ve Fran-
couzícli, jaká u nás kvetou krásná líka. A považ, co panu Jiíkovi
pipadlo! Ostatní vozy jsou ti jako do pole. To bude, až je tam v tch
cizích zemích v ad spatí, až uvidí na nich korouhve, stráže, všecko
jako v táboru!"

„To si tam vzpomenou na Žižku a na proklaté Husity!" a panic

vesele se zasmál a smje se dodal: „O, pan Jií ten ví, co a na dlá.
Ten eskému jménu nepohorší!"

„A dej bože, aby ten mladý král byl jako jeho správce!"

Oba vladykové si zvun ukli a pohár na zdraví pana Jiíka
vypili do kapky.

„A tam o té svatb královské se také jist oženíš!" dodal vladyka
z Roztok, utíraje sob kníry vínem navlhené. „To bude panen!" po-
kraoval. „Ze vší koruny. Všecko samá rados a hlavn pro mladé. Vína,

pivu a všelijaké potravy se ti do Prahy sváží, jako by mla býti ob-

ležena, a juž ted pijíždjí cizinci, kupci nejvíce s divným zbožím roz-

manitým. A eho nikdo nepamatuje : taniti se bude na rynku Starého
Msta."

Panic se dal do smíchu.

„Jen se smj ! Ty sám tam budeš suknici petásati. Ne na kamení,
ovšem — ale udlá se podlaha na sloupích nade vším rynkem, z prken
pkn hoblovaných, aby pod ní mohli s komi i s vozy jezditi, a s té

podlahy bude se pkné dol i nahoru choditi. Také zrovna z dom,
to z tch, co v nich budou hosté, králové, knížata."

„Tak, tak, ty neseš novin, pane strýce! A víšli také, jaké budou
výsluhy?"

„To nevím, ale že bude císa s císaovnou pozván, to vím, a

Kazimír polský král, tyi kardinálové —

"

„ervení jako raci, a pi tabuli bude mezi nimi mistr Rokycana
v rouše arcibiskupov — " dodal panic a njak se oste usmál.

Starý vladyka však zchmuil elo, mávl rukou a pravil:

„Rozumím, rozumím — No, nechme toho. Mistr Rokycana zstane
tím, ím je, nám milejší nežli všechen sbor kardinál. Ale pijedeš!"

dodal veseleji, jako by ten stín u veselém hovoru chtl zaplašiti. „To
bude nco pro tebe — tam své knihy popíšeš — ty klevetái!" A
starý pán žertovn mu pohroziv se zasmál- „Už jsem cestou slyšel,"

dodal. „A mají z nich strach. Žádnému se nechce na tvj mlýn."

„Dobrého nepálí. A na mají strach? Klevet všude jako maku,
ani sám ert by jich na holi nepeskoil. Mne drbne každý, a já když
nkomu pravdou zasolím, hned to prostranný jazyk a kleveta."

Vladyka z Roztok vstal a odfukuje si, okno otevel. „Máš pravdu —
ale také pravda, že je horko. Venku nás vtík ovane — chcešli po-

díváme se do dvora, jak jsi povídal —

"

Panic mu byl po vli. Za chvíli sestoupili dol. Tu Celba Turek
pistoupil ukazuje na šafáe, jenž tu stál maje smeknuto. Mladý vladyka
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si luskl vesele prsty, jak uslyšel od nho, že tu na okolí starý dudák

Vank, Kivous eený, a hned také poruil, aby dva ze dvora po nm
šli a najisto jej pivedli.

„Ty za nj ruíš!" dodal obraceje se k Celbovi. „Nepivedešli

ho, dám t rozpliti jako paše jenárský, abych ml dosti svdk!"
Slova byla písná, ale oi i rety panicovy se smály.

„íkáš, pane strýce," pravil, když na dvorec vyšli, „abych se po

nevst ohledl — a já šedivce musím shánti, protože tch, kteí

pamatují, jak to bylo za nebožtíka otce a ped ním ješt, tch není.

Jen ten Celba, Turek — Druhý, starý kolá ve vsi, nedbaje, že ho

potebuji, odešel si na vnost, a tu ten dudák, chlap plesnivý — ten

všecko pamatuje, ale doma nevydrží. Zapadl bh ví kam, a jestliže ho

nedostanu —

"

„Písemného nemáš nic?"

„Nic — jen ty svdky."
„Slyšel jsem, jak starý Buchovec na tebe laje, že pohoníš jeho

bratrovce, když nemže k soudu pijíti."

„Abych své právo promlel? Nežli by se pan Zbynk vrátil,

uplyne teba kolik let a teba se ani nevrátí, a za tím utekou ti léta

a osmnácte nedl jako voda — lhta bude ta tam a doubrava s ní."

„Buchovcové jí ped tím neužívali?"

„Není pamtníka. Tu jest ona!"

Stanuli pede tvrzí. Host na levo, jak panic ukázal, pohledl.

Tam rozkládala se stará doubrava, v plné zái slunené jako podimujíc.

V její šero také zabíhal potek tekoucí kolem Šonovské tvrze, odkudž
i stezka vedla pod rozložité koruny sporných dub a buk, a dále ku
tvrzi Domkovské. Poslední dobou nikdo jí nekráel, a panic Šonovský

jist se nemýlil, an ukázav na ni dl: „Zaroste nyní, zaroste."

A host doložil: „A s ní sousedská láska."

V tom se panic ohledl a spativ za sebou ve slušné vzdálenosti

šafáe v širáku ze hrubé slámy, v bílé, plátné sukni emením utažené

a vedle nho Celbu Turka v erveném kabátci, usmál se a pravil

:

„Za to budu toho rudého jenára ošetovati jako dcko v peince,

a hlídati,"

„A pro?"
„Abych panu Tiburciovi radosti umalil. Však se onehdy, když

iinif ten starý kolá zemel, smál, až se mu kivá ústa po samé ucho

smekla, že mn kus práva do hrobu odchází, a nežli dojde termín,

že ješt rád založím pi do dlouhé truhly."

„Však si pamatuj, že ne s Buchovcora, ale s ním se budeš souditi.

A on rád strojí léky!"
Tu se starý pán zastavil a na panice oi upev pravil

:

„A te ti povím, pro jsem si z cesty k tob zajel. Tam u stolu

se mi do toho nechtlo. Tu ty dni jel posel z Prahy ke králi pol-

skému. Bh milý ví, jak to ten Tiburcí navétil, ale zvdl to, a také

to dokázal, že posla zrovna v Náchod vyíhal, a poídil, že mu vzal

posel s sebou list."

„Panu Zbyííkovi."
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„Ano. Jist ho zve, aby pišel, nebo poslal plnou moc. Z Krakova
už pana Zbyka najdou a do suchých dn asu dost."

„A pak bude svatba!" odvtil panic vesele.

„Jaká?"

„Pan Tiburcí chce si pannu Eufemii vysouditi."

„Aj hle!"

„A Domkovské zboží vyženiti."

„Proto on takovým horlivým poruníkem Buchovc. A já myslil,

že z pouhého potšení. I ta liška!"

„Jen aby neml za Domkovské zboží a ctnou a poctivou- pannu
z toho poctivý smích."

Docházeli ku starému, devnému dvoru. Jen šafá tam vešel za

nimi, Celba jenár zstal pede vraty. Chvilku tu stál hled zamyšlen

k neveliké vsi opodál za dvorem, pak, jako by se rozmyslil, dal se do

kroku vážn, klátiv, a zamíil k chalupám.

Vladykové se ve dvoe dosti dlouho omeškali. Když pak ven vyšli,

uvítaly je veselé, pronikavé zvuky dud, jež se ze vsi ozývaly.

„To jsou Vakovy dudy!" zkikl šafá, a v tom už zahledli

Celbv ervený kabátec. Starý Jenár ani vesnice nedošed vracel se

krokem nad obyej rychlým a ješt nežli se k pánu svému piblížil,

už volal: „Je tu! Je tu!"

„Tak ho drž a radji u nho sed, aby zase nezvtil!" volal

panic vesele a dodal: „Pojme se na nj podívat."

Na návsi bylo živo a hluno. Sešli se tu staí mladí, a nejvíce

chasník a dvat. Pod lipou na devné lávce sedl Vank, eený
Kivous, makaje dudy. Vedle nho na lavici ležel starý klobouk, tak

že dudákovi bylo vidti lysé elo, kolem nhož poletovaly šedivé, skoro

juž bílé cudry. Úzké nohavice sahaly mu jen po lýtka bosých nohou,

na hrubé sukni emenem stažené bylo vidti nejednu záplatu. A jiného

neml nic, krom zahnuté hole a staré kožené brašny, visící mu pes
rameno. Jist neml ve svt medu, ale toulal se jím pece, a doma
mohl poklidn sedti u vdané dcery. Byl radji žebravým dudákem,

ale volným a veselým. Jist mu mnoho do sedmdesáti nescházelo,

veselos však ml zrovna mladickou. Hle, ani mu to klidn sedti nedá

!

Jak sebou po iperné not, již hraje, na lavici trhá a škube, jak se

natásá a ramena nadhazuje

!

Všakt znají tu jeho notu a veselost. Jen se ve vsi ukázal, a juž

se kolem nho, kde kdo, sehnali a juž se dali do tance. Tím ho nej-

lépe uctili a tím devným korbelem, jenž mu stojí u nohou.

Vladykové stanuli pozdaleí a dívali se na veselý rej. Vidli

mladé ve stínu lípy poskakující, vidli i starší, ani chopivše se pravicí

prst svých žen, levici v bok opeli a na noze po noze se houpajíce,

kolem dudáka a lípy se potásali a vrtli. asem ozvalo se prst za-

lousknutí, asem veselý výskot.

Ale tu jak byli v nejlepším, dudy pronikav zakviknuvše rázem

pestaly, jako by ual, a dudák, jako by ho nkdo sídlem píchl, vy-

skoil. Kolo jako uarováno rázem se zastavilo, a všichni udiveni

hledli na Vaka, jenž opt zrak svých neodvracel z jednoho místa.

Te teprve si všimli erveného jenára v zadu a obou vladyk. Dti
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a dvata se do zadu tlaily, starší mužští smekali, a mladý rychtá

sám od tance zardlý pistoupiv s poctovým korbelem k panicovi,

dobromysln a prost ho vítal, dokládaje, že už jim trochu tá muziky

vzácno, když se jim dudáek poád svtem toulá. A v tom se juž

šelma stará dudák, maje hbet ohnutý vrchnosti své blížil, oekávaje,

že se spustí hromobití za to, že proti svým poddanským povinnostem

bez povolení svtem chodí.

„To juž je tak v krvi, urozený pane!" dodal pólo pokorn pólo

žertovn, že se vladykové úsmvu neubránili.

„Ale njaký as pece také u nás zstaneš —
" pravil panic

mírn, a ne bez ironie.

„Jak ráíš poroueti — letos jistojist —

"

„Aspo, tu máš a ukaž tu panu str^xi mému, žes nejlepší dudák
v celém Hradet." A panic vtiskl starochovi stíbrný peníz do ruky.

Vank pekvapen vlídností svého pána i jeho penízem, poskoil, jak

byl starý, a chytiv chut kejdy, jal se vesele hráti. Na pokyn panicv
kolo se zase hnulo, a juž pod lipou zvuela pda kroeji a skoky
taneník a vzduch jejich zpvem, výskotem i hudbou jeivých dud.

Když se pak páni mli k odchodu, vdný a potšený Vank
Kivous nechav kola vyprovázel je na kus cesty poskakuje a hraje. —
Divno dost, že Celba Jenár nevydal se také za nimi. Vdl pro.
Vždy pamatoval, co mu prve panic ekl, a rozuml také tomu, když

odcházeje na nj mrknul. Zstal, aby dudáka lilídal. Za chvilku však

dal se ze hlídání do pití a ješt za chvilku bylo juž vidti jeho er-
venou sukni v kole. Poskakovala zvolna, pomalouku potásala se tam
jako planý mák vedle mladé rychtáky. Pozdji už jen sama, nebo
Celba Jenár posiluje se ustavin z korbele, tak se rozjail, že se

mu pádné nohy njak rozehrály, a tu rozpomenuv se na minulé asy,
ukazoval celé vsi, jak tam dole „v Racích" tancují.

A dudák hrál a hrál, div že se stará lípa nedala do skákání,

a držel svou notou toho, jenž ho ml hlídati.

Veerní jízda.

Žn minuly i parna. Vítr vanoucí ze strništi pinášel chlad. Nastal

podzimek, slunený a tichý.

Podobn bylo v mysli panny Kuemie jasno a klidno. Ona sama,

pozdní kvt podzimní, jako by mládla. To od vroucí milosti, a také

od všelikého šlechtu, kteréhož sob touto dobou zvlášt hledla. Jak
by ne, když se sama chtla líbiti! Jak as nyní veseleji a rychle

utíkal. Jindy den jednotvárný oslazován ted nadjí na píchod pán
Tiburciv; a když pán ze Sobíšku na ryzí kobyle v ervených noha-

vicích opravdu pijel, což tu míjela hodinka jako oka mžiknutí. A zvlášt,

bylli strýc ve dvoe nebo v polích nkde, a když pan Tiburcí voln
mohl mluviti o své lásce, o svatbách, a líiti život budoucí v manželském
ráji ! Také starý pan Buchovec zvykal si na kivoústého záletníka, jehož
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jindy nemíval v nejvtší lásce. A to pro jeho soudy a sudiství. Tím
si pravé nyní vladyka ze Sobíšku u starého pomohl, Ukázalo se, že

pan Tiburcí právm rozumí, že umí poraditi, a zvlášt tím se Domkov-
skému vladykovi zavdééil, že opatil bezpeénou zprávu panu Zbykovi
o tom, což se stalo, kterážto zpráva schválným poslem byla by velice

nákladná bývala a na konec ani ne tak jista. Posel, jenž jel od pana
Jiíka, jisté ji donese do Krakova, a odtud už najisto dojde ke krá-

lovskému polskému vojsku.

„To je to nejhlavnjší," tvrdil pan Tiburcí. „O to ostatní se ne-

lekám. Jen když má pan Zbynk o všem vdomost. A te aC pijde

nebo nepijde. Pijdeli, bude se sám hájiti, a nepijdeli, pošle plnou

moc, a pak ho uhájíme my." Ovšem, že jen sebe myslil.

Tato pepevná dvra, kterou dával na jevo, byla milá starému

vladykovi a vzbuzovala úctu i obdiv panny Eufemie. asto ted také

všichni ti poítali, kdy tak asi se pan Zbynk vrátí, odhodlali se vbec
k návratu.

„Jeli mu dobe, tuším, že ho tak hned nespatíme," mínil pan

Ondej. Toto pan Tiburcí rád slyšel, nebo v duchu také poítal,

a pevn doufal, že pan Zbynk k vli staré doubrav všeho nenechá,

a že pošle plnou moc. A jen toho si pál; po panu Zbykovi ne-

toužil. Nicmén, k vli starému vladykovi, jenž by bratrovce zase rád

uvidl, íkal

:

„Ostatn má asu dost. Dojdeli ho list hned, a vytrhneli brzo,

mohl by snadno do sv. Martina pijeti."

„A bylo by nám na zimu veseleji!" dodal starý vladyka. „To by

pinesl novin, o vojnách a cizích zemích!" A bezdky si pohladil bílé

kníry. Pojednou však zchmuil elo a dl: „Ale on nepijede, znám
ho, tady by ho v pokoji a klidu nic netšilo."

„Také ho to tam na konec omrzí," mínil pan Tiburcí. „Já jen

se o jedno starám : aby, v}^'edeli, vyjel v as, a cestou aby se mu nic

nestalo, aby ho žádná nehoda nezdržela. Proto jsem se ve zpráv pi-

mlouval hlavn o plnou moc, aby ji najisto poslal. Pak a si pijede

v as nebo pozd, nebo a tam zstane kižáky dáviti."

„A my zatím se budeme potýkati se ctným sousedem," doložil

starý vladyka divn se usmívaje.

Ten však, akoliv vdl, že se nejvtší sudi v celém Hradecku

proti nmu spáhl s panem Ondejem, dle všeho nic se nelekal. Všecko

chodilo na Šonovské tvrzi po starém, jen to se zmnilo, že mladý

vladyka te asto na hon vycházel, a Celba Turek zase asto do vsi

dohlížel na Vaka Kivousa, co dlá a neníli zase na skoku.

Z poátku klel na svou novou povinnost a asto i po racku. Cím

dále však, tím více se upokojoval, ponvadž starý Vanék byl njak
pemnn a sedal ustavin doma u dcery, jako by na všecken svt
zanevel.

Jednou podveer, bylo v záí msíci, sedl Celba, Turek, se starou

Uršilou v kuchyni, a dlal, on, bývalý Turkobijce, poklidn loue do

zásoby na zimu. Sedl nedaleko krbu na hrubé stolici, proti Uršile,

jež za stolem pi svtle lojové svíce pebírala jarý semenec, na semen-

covou kaši, kterou na zítek chystala, a do níž pipravena byla také
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jádra oechová, besková a bezový kvt sušený, což vše leželo vedle

na dvou devných miskách.

Venku se juž soumrak uložil a asem zarachotila okenice, jak

se do ní vítr opel. V suché, proháté kuchyni bylo píjemno. Svtla

v ní ovšem nebylo nazbyt a stín všude dost, klikatých a divn

lomených na zdech, na pecin i na klenutí. Byla chvíle, kdy se pkn
povídá a pkn poslouchá. A Uršila piln semenec pebírajíc ješt

pilnji poslouchala. Jak by ne, když Celba tak podivné, neslýchané

vci vypravoval, o daleké sedmihradské zemi, v níž také ležel, o ve-

likých, pustopustých jejích lesích, plných divoké zve, o hrozných

skalách a erných jeskyních.

„Jednu nám ukazovali — div že lovk odtud o pravém poledni

neutekl — v takovém ti pustém a smutném míst —

"

„Zlí duši tam asi byli — "a Uršila vzhledla tázav od semence

k Turkovi.

„V noci se tam divné vci daly, ale nejdivnjší bylo to, že v té

jeskyni vybrali hnízdo trpaslík —

"

Uršiliny ruce zas ustály; upevši zrak plný úžasu na starého

žoldnée, za chvilku mlela. Celba ani nemrknul, ani koutkem retním

nehnul; vida však, že úžas staré hospodyn zápasí s nedvrou, za-

dušoval se a mluvil dále

:

„Jak ti povídám, celé hnízdo trpaslií. Staí utekli, ale dva mladé

dostali — Ti myslivci je donesli gubernátorovi, Holodi Janusovi ') a

ten je za to odmnil královsky. Ale jeden z tch trpaslík nevydržel."

„A ten druhý?"

„Toho ml gubernátor v komonstvu — byl ti takhle veliký —

"

a Celba odloživ kordinu rukama ukázal výšku toho trpaslíka. „Zlostný

však byl ten mužíek a mstivý."

„A chlupatý?"

„Ne — ani chloupku neml. Ale uml pimraziti, koho chtl."

„Pán bh s námi! A že ho ten pán vystál. Ale poslouchej, Turku,"

dodala pojednou tišeji, . na semenec úpln zapomínajíc. „Co pak náš

panic je tak asto v knihách. Nemyslíšli, že umí — já neíkám zrovna

j)nmraziti, ale — víš
—

"

V tom rázem umlkla. Celba pak vztýil rychle pochýlenou hlavu

a naslouchal.

„Co to bylo? Slyšellis?"

„Slyším — a te zas —

"

„Tak pozd! Jdi se podívat," vybízela stará hospodyn, již ne-

nadálý hlas po takovém strašidelném hovoru dosti vydsil.

Celba Jenár zvolna vstal a klidné j)ravil usmívaje se : „Jeli to

fuk njaký trpaslík a pimrazili té u toho semence."

„Jen aby ti ústa nepirarazil, ty Jenáre! Nohy máš bez toho

na pl pimrazoné. Radji se hni, a ten lanfare^) dlouho neeká.

Kdo by to také jiný byl! Slyšišli, jak znovu bouí?"

') Jan Hunyadi.
"*) Poltiula.
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Celba se konoii rozkýval a vyšel ven se podívat, kdo si na n
vzpomnl v tu neobvyklou dobu.

1'aiiic iialioe ve své jizbici nezaslechl hlasu, jenž kuchyni dole

tak roziašil. Mladý vladyka maje ped sebou na stole stojánek s na-

klonnou i)locliou a na néin knihu, piln v ní nco zapisoval. Dv
voskovice v cínovém svícnu mu svítily, ozaujíce zárove jeho líce.

Te odloživ brk, ješt jednou zrakem pelétal neoschlé dosud ádky.
Tvá jeho se všecka jako spokojen usmívala. Snad liu lšilo, co tam
najisal, nebo že to pkn poídil. Pak chopiv se lnutu), visící na pentli

mezi dvma okny, pejel rukou její struny a jal se zvolna pecházeti

jizbou. IJrnkal si jen, patrné na hru nemysle, ale na nco jiného,

a v tch myšlenkách postavil se pak do hlubokého výklenku k oknu

a upíral zraky do podveerního šera. Z nho obrovskými stíny vynikaly

tmavé obrysy nedaleké doubravy. Nkolik hvzd už nad ní mrkalo.

Akkordy, jež vyluzoval, spojily se mu te bez jeho vle v zaátek
známé noty, a juž také jal se stlumeným pkným hlasem zpívati:

Peekaje vše zlé stráže

pjdu k milé, hrdlo váže;
svj k pustím po doubrav
sám s ní sedu rozmlouvaje —

Poslední verš jal se opakovati, ale nedozpíval ho. Ozvaly se

venku hlasy, a jak se náhle umlknuv obrátil, otevely se dvée a jimi

vstoupil podivný host. Panic drže ješt loutnu v ruce, postoupil od

okna, pekvapením se však zastavil. A ta, jež tak rychle byla vstoupila,

stanula také. Dívka mladická, krásn jako proutek urostlá, postavy na

její vk slušn vysoké. Na hlav mla tmavou, sametovou apku, od

níž do týla jako u helmice štítek piléhal. apka i erný piléhavý

kabátec porozpjatý, sahající dívce nco pes kolena, byly pknou kože-

šinou lemovány. Ale na to vše nehledl mladý vladyka Šonovský, aniž

také pozoroval, jak so jí zpod kabátce v zái svétla zableskl bitý pás

i malá dýka pi nm ve krásné pochv. Jak by si tedy byl povšiml,

že zpod svtlých šat nco podkasaných zardívají se roztomilé botiky

ervených holení! On jen na tu hlaviku oi upíral, na líce její lib

pozardélé, na kade havraních vlas, jež se jí nad spánkem zpod apky
dobyla, kdežto ostatní vlasy v zadu voln splývaly. A jaké oi mela!

Veliké, erné, plné hloubky a záe, dtského zrovna veselí se šotkovým

šelmovstvím.

Jen na okamžik ji pekvapení ovládlo. S panice obrátila zraky

po jizb, pak opt po nm, dosud nehnut loutnu držícím, a již se na

hlas zasmála, až se jí zableskly mezi svžími rty všecky zoubky, bílé

jako smetánka. Zasmála se, a jako když na stíbrné zvonky zazvoní.

„Nuže zahej pece!" zvolala.

Tím se panic vzpamatoval. Ješt nikdo ho tak nikdy nepomátl.

„Tvj hlas je, panno, líbeznjší," odvtil s úsmvem a položiv

loutnu na stl pravil: „Vítej, panno bezdky dobrá."

„Ty mluvíš jako hospodá. Nevím o tobé."

„Jsem hospodá a dobrého hnízda lovk."
„Což jsi na své tvrzi?"
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„Na svém ddictví po otci."

Neznámá byla tou odpovdí patrn pekvapena.
„A kde je str3'c?"

„Milá panno, už vidím —

"

„Ze nejsi, koho hledáni — ''

„A toho srden mi líto
—

"

„Pro nejsi Buchovec? Nejsili?"

Vladyka se zarazil; než ihned se opanovav odvtil: „Jsem Roz-
voda Šonovský na Šonov."

Tu se dívka nanovo vesele zasmála.

„To budou hony !" zvolala. „Zbloudila jsem. Chtla jsem na Dom-
kovskou tvrz."

„Sonovská tak milému hostu bude také ráda."

„Ale co by tam f-íkali? A pak — Kde paní tvá?"

„Bh milý ví," odvtil panic s žertovným povzdechem. „Ješt
jsem kon na námluvy nesedlal."

Dívka upela na nj své velké, tmavé oi, ale v tom se juž

tázala:

„Prosím tebe, jeli daleko na Domkov?"
„Rád bych ti selhal a vydsil t — ale pravdu povím. Není.

Než za okamžik aspo si pohov a oberstvi se."

Dívka však })odkovala a rozhodn odepela. Když pak žádala

o svého kon, jejž „ten ervený" prý do stáje zavedl, mladý vladyka
omluviv se, vyšel ven, aby co teba poruil. Dívka se zatím zvdav
jako dcko rozhlížela a patrn ji vše zajímalo.

Panic se vrátil za chvíli, a s ním pišla Uršila, nesouc pohár
dobrého vína, z nhož neznámá upila. Ale pak se mla kvapn k od-

chodu, žádajíc ješt, aby jí dal vladyka sluhou cestu ukázati.

Pikývl usmívaje se a vzav svícen svítil prchavé hosti, ve dveích
až stojící. Sestoupil s neznámou se schod až na dvorek, a tu teprve

odevzdal svtlo Uršile. Celba ekal u koní s pláštm. Ano u koní

:

u pkného blouše cizinina, bohat sedlaného, a u pánova vraníka, na
cestu na kvap ustrojeného.

Cizinka stanuvši u svého kon, tázav pohledla s vraníka na
vladyku. Ten porozumv pravil:

„Již dovol, abych sám ti cestu ukázal a na kousek té vyprovodil.

Je už veer, a jisté bys nanovo zabloudila."

Upela na nj zrak.

„Jsili, vladyko, na Domkov znám?"
„O tuze dobe! Mne tam také znají." A usmívaje se doložil.

„Zvlášt panna Kufemie —
" a juž dvorn pomohl dívce do žen-

ského sedla.

Celba 'Jurek neprobrav se dosud z pekvapení, otevel bránu.

Stará pak Urila úžasem jako zkamenlá stála na schodu u dveí
držíc svíce, z nichž jednu již veerní vítr zhasil, j)lamenem druhé

prudko zmítaje. Ojiravdu, panic jede, jede a nic se nebojí. Jak branou

zmizeli, sestou|»ila so schodu a stojíc vedle ('elby ve brán, hledla

za odjíždjícími. Ano, tu blouš té divíé osoby, vedle na vraníku

I' Ulic — noc tu — pán bh s námi!

OSVÉTA 1886. 2. JQ
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„Nu ráda se podívám, s jakou se vrátí," pravila, když s Celbou
zaso šli dovnit.

„A pro?"
„Nebylo by divu, kdy by se ani nevrátil, Je jako by njakého

cikánského knížete dcera, jako kouzelnice. Všimnullis sob ? Rozpuštno
vlasy, ervené boty — a jak smlá!"

„Ale jak hezká! Brachu stará, to není nic obyejného. Já jen

podle kon — krásné zvíe — a toho emení ! A ten krásný, rudý

stapec s pazománovou nití, co se mu houpe od ohlávky!"

Toho všeho Uršila nedbala, toužíc jenom vyzvdti, kdo to je

ten neobyejný host. Než Celba vdl tolik jako ona. V klenuté

kuchyni zapomnli oba na dalekou sedmihradskou zemi, na veliké,

pustopusté její lesy, plné divoké zve, na hrozn skály, erné jeskyn
i na hnízda trpaslií. Uršila i Celba Turek mli poád ješt na mysli

tu panenku v apce, v pkném kožíšku, bitém i)asu a v ervených
botekách.

„Pihnala se ku brán jako vítr," znovu se Celba rozpomínal.

„Otevru a ona hned, kde je pán. Éku, že nahoe. A jí dám kon do

stáje a dobe a ho opatím. A všecko to si jen porouela, jako doma,

ale lovk to od ní rád pijal, nic to nebylo odporno."

„Vida, vida starého helmbrechtníka!" smjíc se Uršila ho vy-

rušila a dodala: „Na mne také tak. Kde je pán, to bylo její první;

ukážu, jdu s ní po schodech — ale kdežež byla, nežli jsem na poslední

vylezla. — Kdy on asi vladyka pijede — a co mu jen chtla?"

Na to však nebylo odpovdi. — —

Vítr, jenž za soumraku dul, jako by unaven te jen slab zavíval.

Byl pkný záijový veer, na ten as dosti vlažný. Na tmavomodrém
nebi proskakovaly hvzdy. Všecken kraj umlknul

;
potok tekoucí od

Šonovské tvrze ku doubrav zticha brel.

Ku doubrav také jel mladý vladyka s cizinkou. Kon kráeli

zvolna, dusot jejich na travnaté pd sotva bylo slyšeti.

„Nejsili juž, panno, jízdou unavena?" otázal se vladyka.

„Chcešli, ješté se s tebou vsadím. I mj Vétik by stail tvému

vranci, a bží celý den — " odvtila bujae a bylo znáti, že pravdu

mluví

.

„A ty po celý den v sedle?!"

„Dnes ne, také na voze jsem jela —
" a usmívajíc se pímo

k nmu pohledla a dla:
„Ty bys rád vdl, kdo jsem —

"

^9
Zahledl tpyt jejích oí i její tveraivý, líbezný úsmv. '^^

„Nepim toho. llád bych vdél, na koho si mám vzpomínati."

„Na dalekých zemí dít — Nejsem odtud —

"

„Na ei to znáti, žes žila mezi cizími — ale eška jsi
—

"

„Po otci. Matka byla Polka."

„A tyli snad jedeš s panem Zbykem Buchovcem?" zvolal panic,

a bezdky kon zastavil. Domnnka ta ho velice pekvapila, a jen ji
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vyslovil, už sám si v duchu pomyslil, že to nemožná. Mladá cizinka

byla také pekvapena.

„Višli, i jen bádáš?" pravila.

„Domníval jsem se. Tedy pece pravda! A pan Zbynk tvj otec,

panno?"

Zase ozval se její rozmarný, srdený smích jako tam na tvrzi.

Byla jí ta otázka patrn velice k smíchu. A juž vjela do stínu staré

doubravy. Vladyka bodl svého vrance, jenž nkolika skoky hbitou

jezdkyni dohonil.

„Tys vru myslil, že pan Zbynk je mj otec? Až mu to povím!"

„Jsem rád, že není," vyhrklo panicovi z úst.

„A pro?" tázala se kvapn.
Vladyka však mlel a na optnou její otázku odpovdl vyhýbavé.

Tím se na chvilku hovor jejich odmlel. Jeli doubravou a dosti blízko

sebe, ponvadž tu stezka byla neširoká. Kivolaké haluze dub a roz-

ložité blavých buk tvoily vysoké a husté klenutí. Na dubech harašilo

listí, s buk ho však vítr mnoho svál a ješt odvíval. Místem chrastlo

a šustlo na zemi pod kopyty koskými. Msíc zatím byl vyšel a bledý

zásvit jeho rozléval se doubravou. Vše kolem zmnil — aspo tak

panici pipadalo. Mnoho se však nerozhlížel ; zrak jeho tkvl na spanilé

jezdkyni v apce, v roztomilém kožíšku, v ervených botách sedící jisté

a ladn na blouši. Byla jako lesní panna. erné, volné vlasy jí zlehka

v zadu povívaly. Jak jí to slušelo, jak líbezná byla v tom bledém zá-

svitu msíném, tu pod vkovitými stromy v pvabném stídání se

svtla i kmitavých stín!

Zapomnl i na hovor i na žert.

„Aj tady se mn bude líbiti!" zvolala pojednou mladiká družka

jeho rozhlížejíc se kolem.

„Ó by se ti líbilo, aby se ti nezastesklo a rádas tu zstala!"

„Ó neboj se — ješt t asto posoužím!" odvtila vesele ; úsmv
jí však zmizel s koralových ret, an se jí druh její tišším hlasem

otázal

:

„Prosím tebe, jaké je tvé jméno?" Zrak jeho tkvl na jejích

rtech. Otázka ta ji pekvapila a nevdla sama, pro, divn ji dojala.

i ten hlas jeho? i pohled?

„Maryla. Maryla mn íkají, hejtmanova Maryla!" A juž mu zase

bez ostychu a vesele hledla do tváe. V tom však kolem nich jasn
prosvitlo. Byli na samém kraji staré doubravy. Ped nimi širý kraj a

ve svitu msíném, opodál lesklá od paprsk hladina velikého rybníka

a blíže nho erný val a nad ním tmavá vžovitá budova staré tvrze.

„To je Domkov!" pravil panic ukazuje k ní.

„Ach škoda!" Maryla uinímné povzdechla.

„Žel!" dodal panic ješté upímnéji.

„Hned bych té na kus cesty vyprovodila."

„Chcešli, dovedu t až ku tvrzi," odvtil panic potéšen.

„A ty se nestavíš? Jen ku tvrzi?"

„Teba do tvrze. Kam chceš!" (Pokraování).

10*
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Duma na husitském bojišti.

ako libitov dávné minulosti,

na nmž pouze v noci duchové,

'stehouce tl svojich stlelé kosti,

ptanou ješt v tiši hrobové,

I
tak mým zrakm v pod veéerním pítmí,

plný smutku kraj se jevil v hled,

až i jakés tajné bázn cit mi
ve hrudi svou peru zvolna zvd.

Zel jsem kol, však smrtelné mé zraky

nepostihly noci tajemství.

Temno všady. Skrze erné mraky
jediná se hvzda shry skví.

V dáli kdesi slyšeti ps láni,

chladný vítr vni jesen
bez oddechu po krajin shání,

smutnou píse zvuí stlumen.

Smutná písni ztraceného kraje,

tichý vzdechu vk ze hlubin,

zdali vaše dumy, sny a taje

pochopím já, okamžiku syn"?

Ve svj smutek, stoleté to hoe,
tichý stesk i tajemný svj bol

širý kraj ten svoji duši noe,
nevšímá si, kdo tu projde kol.

Pišel poutník, postál krátkou dobu,

ronil slzu, pak zas pry se bral,

zašel v dáli, v temno svého hrobu,

zanes žití znoj a srdce žal,

pišel jiný sem zas po století —
nevítá ho nikdo ve kraj ten,

aniž brat mu do nárue letí,

brat, jenž dávno spí juž mrtvých sen.

A pec v temném, tichém moi asu,
jeden proud zde víil boulivý,

k bujnému se sešli hodokvasu

Smr i Ds, ti hosté žízniví,

zde v tom dole na bratrství pili

lidské krve plné poháry,

ku slavnosti sob zanítili

klidných vísek rudé požáry.

Nyní ticho . . . Zbran z ruky klesly,

rezaví zbra, ruka práchniví,



Duma na husitském bojišti.

jenom v noci výkiky a hesly

po staletích vzduch se ješt chví.

Zdá se posud, jak by šedé skály,

bor, strom, ke tmavý roj

jako hradba vozová tu stály,

jako cepník, vztýen v strašný boj

!

Aug. E. Mužík.
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ervánkm.

)o je ta tlui)a vaše plápolavá?

»Jste lidstva myšlenky, jež svtem bouí,

jste muedník krev, jež k nebi kouí,

i dtských zkazek snad jste ada smavá?

Jste slzy, nešastným co v zraku hoí,

jste luzné sny, jež mysl díví spádá,

jste lásky svit, jenž v duši se jí vkrádá,

i pvc dumy, jež se v purpur noí?

Jste nových ideí mlhové tvary,

jste odlesk nádhery, v níž bh se hrouží,

jste pozdrav svt, jenž vším mírem krouží —
i snad jen trocha pozlacené páry?

Však odpov již duch niíij ve vás vidí

:

.,Jsmc svatozá, již spravedlnost boží

kol skrání vine tm, kdož tu jen hloží

nevdku za své dobré skutky klidí."

Stan. Jizerská.

František Škroup.

K padesátiletému jubileu i»ísnc „Kde domov mj?"
sepnal

0. Hostinský.

(Dokoníciil.)

vzduší, ve kterém zrodila se první eská zpvohra, vyznaeno

>;^) je skrovným repertoárem cizím, jenž na jevišti eském ped-
cházel pvodní novinku. Víme, že ped Dráteníkem dávaly se

po esku opery následující : Rodina Švýcarská, Voda, Stelec

kouzelník, Josef a jeho bratí. Lazebník Sevillský, Don Juan,
^ Tankrcd a Othello. Z tch pak zajisté nejvíce k nápodobení

lákalo to, co divadelnímu provedení nekladlo i)ílišné obtíže, nehled
k tomu, že okázalý aparát veliké opery ani nehodil se k látce, již

^
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Chmelenský po návrhu Škroupov zpracovati ml, ani neodpovídal po-

chopitelné snaze autor, uiniti provozování Dráteníka co nejsnadnjším
a zabezpeiti mu tím stálé místo v repertoáru. Konen i libretista

i skladatel v oboru zpvoherním byli novákové, nechtli tudíž hned
prvním pokusem svým domáhati se cíl píliš vysokých. Ostatn Chme-
lenský sám nejlépe nám poví, jak na úkol libretisty eského pohlížel,

teba slova následující byl napsal teprve nkolik let po Dráteníku.

Pojednávaje totiž r. 1834 v eské Vele o pekládání z cizích

jazyk, praví: „Pi operách jmenovit nehledí se nikdy na vybranos
bajky aneb na její vnitní cenu, jeli jen hudba mistrná a pkná, anebo
lahodili jen vkusu asu nynjšího, tu peložení textu i sebe chatrnjšího

jest užitené. Který pekladatel však zapíti sebe samého neumí, který

ješt neuvyknul obti na oltá vlasti milé a jazyka drahého klásti

:

ten odstup, zde ani odmny ani cti nenalezneš, nebo obojí si hudba
pivlastuje. Ostatn se vbec ví, že peložení mnohých vcí mnohem
tžší jest, nežli samo pvodních skládání. Ponvadž již o divadle mluvím,

uvádím za píklad zpvohru. A každý básník oper, chceli hudebn
básniti, hudb rozumti musí, jist pece pvodní první operu každý
spíše a snáze napíše, nežli mu možné první operu peložiti. Zkušenému
vé! Jest to podivný pocit, partituru hudební do rukou vzíti, a pak
notu za notou pekládati celou báse skladatele hudby. Jen zkušený

ví, jak nemilosrdn skladatelé s veršem zacházejí, kolikráte jej na

množství díl kouskujíce. Ptejte se Nmcv, jak tžko z francouzského

pekládají, ptejte se kapelních mistr, co práce mají, než nmecký
peložený text hudb pimí tak, aby pirozen deklamovati a zpívati

se mohl. echovi jest to arci usnadnno, ježto e naše velikou má
rozmanitost dlouhých i krátkých slabik. Polák již více obtíží nacházeti

musí tím, že vždy slabiku pedposlední dlouží. Jak pak si pomáhá
v mužských rýmech, zvlášt v nmeckých a francouzských operách tak

asto užívaných? — asomíra eská jest pravý poklad pro eskou
zpvohru."

A o téže vci, pímo hled k Dráteníku Chmelenský v ped-
mluv k druhé zpvohe své ^) píše: „Co se zpv týe — kráel
jsem po své zvolené a navyklé cest, zpvnou asomírou, meter eckých,
indických i samovoln smyšlených užívaje, jakož jsem to již se zpvy
své první zpvohry inil, ale podotknouti tenkráte schváln nechtl,

dobe vda, že by mne píznivci a náchylníci arci pesnadného, ale

také jen pesnadného pízvuku, zvlášt co se metra indického dotýká,

již naped byli zatratili, a nápotom mj spsob v básnní mé zpvohry,

nenávidíce toliko jméno, ale nikoli vc samu, schvalovali, a opt schvalo-

vali. Tím ohrazen skládám te veejn vyznání víry své, za orthodo-

xickou ji maje, a doufaje v konsekvenci odprc asomíry, že mne te
již kaceovati nebudou, a nechtíce bráti své slovo zpt, alespo k tomu
pisvdí, že k hudb a ke zpvm asomíra se jediné hodí ; k emuž
je i sama zkušenost nutí, an mezi operami, co jich posud v eštin,

Oldich a Božena. Zpvohra ve tech djstvích od dra. Josefa K. Chmelen-
ského. Hudba od Františka J. Škroupa, druhého kapelního mistra na kr.

stav, divadle Pražském. V Praze 1828.
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ani jedinou pízvukem sepsanou nenaleznou. Nemožnot asomíe práva

svého, a ne bez boj mnohých, však estn dobytého, a jediné spso-
bilosti k zpvu odepíti, a kdo by tomu, nejsa svéhlavec tvrdošíjný,

proti všemu nadání víry dáti nechtl — ptej se skladatel hudby um-
leckých, jestli a jak se jim verše pízvuné v takty, a nedím v hudbu

uvésti, ptej se zpvc a zpvky, jak se jim zpvy pízvuné zpívati

dají, ptej se ucha hudebn vzdlaného, jak rádo verše pízvuné sepsané

poslouchá — a zhrozíš se. Zde platí v úplné pravd pravidlo zlaté

:

navru Soy.iiiá^eTS, zb xaXbv -/.axiihn ! a nestraný posluchatel se zajisté

k metrické poesii nakloní. Mluvím ze šestileté zkušenosti!"

Úvahy tyto zevrubn zde uvádím ; nebo podávají nám velmi

charakteristický obraz tehdejší situace literární, pokud zpvohry se

týe. Nyní arci, ze zkušenosti ne šestileté nýbrž šedesátileté o záhadách

tch smýšlíme a mluvíme ponkud jinak. Vážn jedná se dnes o aso-
míe toliko pi otázce, jak se mají pekládati klasikové etí a ímští,

a kdokoliv jinde dovolává se tohoto principu prosodického v literatue

a ve zpvu, iní to zajisté proto, aby omluvil a ospravedlnil všeliké

licence, jež dovoluje sob ode dávna veršování pízvuné z pouhé po-

hodlnosti. Avšak Chmelenský svého asu patil k nejrozhodnjším pí-

vržencm asomíry, a úspch pvodního Dráteníka práv tak jako

díve peložené Rodiny Švýcarské z nemalé ásti piítán — proso-

dickým pravidlm. Ostatn sluší nezapomínati, že tehdejší eská asomíra
nucena byla sahati k rzným dosti znaným odchylkám od prosodie

staroklasické, zejména když bželo o verše pro zpv urené, tak že

písném, dsledném provádní principu asomérného vlastn nelze

ani mluviti. Paradoxní náhled, že jest vcí mnohem snadnjší sepsati

zpvohru pvodní, než peložiti cizojazynou, patrn jen z toho vznikl,

že Chmelenský, jako mnozí jiní, tenkráte na první místo pi libretu

kladl lahodnou zpvnns verš, a tudíž i otázku prosodickou považoval

za nejdležitjší. O tom arci není pochybnosti, že obtujeli se isté

akustické lahodnosti verše pirozený slovní pízvuk a draz, a tím

zárove charakteristický výraz zpvu dramatického, asomíra skuten
práci velice „usnaduje," jsouc „pravým pokladem pro eskou zpvohru,"

zejména provádíli se tak liberáln, jak se dlo od tehdejších spisovatel,

kteí mimo to ncchtíce se spustiti ozdoi)y rýmu, bez ostychu z valné

ásti rýmovali pouhé koncovky. Pak ovšem „pesnadnou" byla spíše

1 ;)jomíra nežli pízvuk.

Než vrame se ku pojednání Chmelenského v eské Vele. Po-

krauje takto: „Mén obtíží nalézá spisovatel pi skládání pvodních
oper, zde jest svoboden, prost pout otrockých partitury, zde jemu
oteveno širé pole celé národní historie, kouzelné kraje dobrodružstva

a tak nazvané romantiky, všecky obraznos zajímající píhody ze svta
zázraného, a vbec všecko, co arokrásou nazýváme. Dje z tchto

pedmt jsou dje lesknoucí se, a snadno poskytují hojnosC charakter
mimoádných, a co k vyznaení svtla a stínu nejvíce pispívá, sob
na odpor stojících, Hledíli jen básník, zachovávaje theorii o zpvohe,
na plynnos a zvunos básní, rovnali a stídali vkusem krasocitným

árie, kavatiny, dvojzpévy atd., uspoádali je tak, aby osobám píležitost

dána byla city oplývající všelikými vášnmi rouchem lyrickým vynoovati,
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obrátili pilný zetel na roziiicr elioríi u uvedeli to viíe v smérný celek :

o ostatní a se stará hiidehni skladatel, aby totiž báse s hudbou

v nejpknjším souzvuku stála, nebo hiaoni vc jest hudba. Opera Jesl

(láma pánoritá a všecka krásná ntnni k své služb volá, básnictví,

tanec, malíství, stavitelství atd. Vzoru pkných arci nazbyt není, jsou

ale peoe
;
pipomínám z oper echm známých, krom oper Metasta-

siových : Jana z Paíže, Lazebníka, Vodae, Stelce, Don Juana a zvlášt

Kouzelnou flétnu." ^)

Mželiž býti trefnjší charakteristiky názor, jež operou vládly

v letech dvacátých a ticátých, než toto upímné vyznání prvního na-

šeho libretisty? liyla to doba Rossiniova, doba virtuosního vlaského

zpvu, jenž všechno ostatní sob podmaoval, a doba vynikající nmecké
opery „kai)elni(;ké" , která zakládala se na osudném nejtorozumni

snahám Mozartovým a Weberovým. Tradice Gluckovy byly již dávno

zapomenuty a z druhé strany také vliv velkého pevratu, té doby v Pa-

íži zpsobeného Nmou z Portici (1828), Vilémem Tellem (1821)) a

Robertem áblem (1831), v Praze ješt se nejevil. Nesmíme se tudíž

diviti, že také Chmelenský, proudem vkusu asového nesen, jen s ja-

kousi resignací pistupoval k sepsání opery, uznávaje zastaralé pedsudky
proti tomuto druhu divadelního básnení ne zcela bezdvodnými a pe-
svden jsa, že „pakli hudba i)ovedená, sob žádný slov nevšímá, ale

pakli se hudba nelíbí, všecka hana se jen na s])iáOvatele sesype".*)

Proto vlastní básnické stránky libreta nedoceoval a o dramatinosti

jeho vi)cc ani nemluvil. Ze uvádje „pkné vzory" zmínil se Chme-
lenský též o jMetastasiovi, jenž i)ece i tehdy již patil minulosti, a že

na konci jakýmsi stupováním „zvlášt" poukazuje na Kouzelnou tiétnu,

mžeme mu prominouti; nebot jinak, zejména pokud opery komické se

týe, volil si vzory velmi dobré : náležít Voda. Jan Paížský a La-

zebník Sevillský bez odporu k nejlepším libretm komickým.

Z textu pak Dráteníka samotného je zjevno, že jeho tvrci na mysli

tanuly pedevším konversaní opera tVam-ouzská a nmecký singspiel

:

dramatický dj skoro naveskrz podán je mluvenou prosou, kdežto zpvu
I)onechány jsou hlavn momenty lyrické. Jenom asi na dvou místech

(na konci prvního jednání a pak v druhém, když vystoupením pravého

Dráteníka poíná rozuzleni) zasahuje hudba alespo do jisté míry v ruch

samého dje. Obvyklá veseloherni osnova zakládá se na motivu velmi

jednoduchém a prhledném : milenec (Vojtch) jen v pestrojení (zde

za dráteníka) mže se dostati k dívce své (Ržen), již otec (Kv-
tenský) nutí ke satku s mladíkem jí neznámým, avšak na konci obje-

vením se pravého Dráteníka a otce ženichova (Lány) ukazuje se, že

milenec a ženich jsou táž osoba. Scénický aparát dvouaktové hry je co

možná nejskromnjší : dvoje dekorace, obanský kroj asový, žádný sbor.

Hudba Škroupova celkem nese se spsobem, jejž i r. 1826 na-

zvati slušelo konservativním. Píinou toho byly zvláštní ony pomry
eské zpvohry, nedávno teprve vzniklé ze skromných pokus umní

) Sebrané spsy. I. 274, 275.

^) Dráteník. Zpvohra ve dvou déjstvích od Josefa Chmeienského. Hudba
od Františka Škroupa. V Praze 1826. Pedmluva.
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milovných diletant. Virtuosní pvci jen vvminen úinkovali v eských
pedstaveních, která bez toho namnoze odkázána byla k výpomocným
silám ochotnickým. Proto bravurní zpv Rossiniv nemohl eskému skla-

dateli býti vzorem, a jelikož romantiku Weberovu nebo i Boieldieuovu

vyluoval zase text Dráteníka, obrátil se Škroup nazpt až k Mozar-

tovi a k jeho nástupcm, z nichž zejména Cherubíni svým Vodaem a

Méhul svým Josefem zastoupeni byli v prvním eském repertoáru zpvo-
herníni. Že proti vlivu tchto vzor nestála hotová individualita umlecká,
že nejednou vliv ten jeví se i skutenou reminiscencí, tomu nepodiví

se nikdo, jenž uvážil, že Škroupovi bylo tenkráte sice již 25 let, že

však dosud byl vlastn pouhým diletanten v hudb, a že ped Drátc-

níkem žádné skladby podobného rozmru a významu nenapsal, tudíž

pozdji vlastní rukou na klavírní výtah zpvohry té právem pozname-

nati mohl: op. 1. Ostatn jeví se zde prese všechen zaátenický ráz

jakási rutina, kterou si mžeme vysvtliti jen Škroupovou nkolikaletou

horlivou inností na jevišti zpvoherním ; nebyl do té doby konal

písných studií theoretických. Patrná a namnoze šastným úspchem
odmnná jest jeho snaha, nalézti lehký konversaní tón veselolierni.

zejména v momentech humoristických — arci opt v mezích onoho

staršího smru, jejž si byl uinil vzorem. Úinky dramatické hudby

pozdjší jeví se toliko v nkterých jednotlivostech : zde z prostélio

prvodu orkestrálního vybouje obligátní sólo koncertujícího nástroje,

onde zase k nám zaznívá nesmlý pokus jakéhosi romantického pídechu
v instrumentaci nebo i slabá niirážka na italskou buffu.

A což národní ráz? Otázku tu ped šedesáti lety pedkové naši

nekladli v tom smyslu, jak to iníme dnes. Dráteník složen byl echem
na pvodní eská slova vlastenectvím +liktovaná — to stailo tenkráte

úplné. Pedmtem zvláštní pée se iitanoviska národního byla jen úloha

titulní; nebo již libretista dbal o správnos slovenského náeí a skla-

datel co do charakteristiky hudební ovšem nechtl zstati za ním.

Namnoze daila se mu cliarakteristika ta dosti dobe
;
jakéhosi všeobecn

prostonárodního tónu íslm Dráteníka u}>íti nelze. Avšak to, emu by se

v podobném píi)ad dozajista žádný skladatel nynjší nevyhnul : tžiti

plnou mrou z pekrásných zpv lidu slovenského, a docíliti tím onoho
rázu spccitického, jejž nyní nazýváme slovanským, to nikterak nebylo

úmyslem Škroupovým. Za to místy jal se nápodobiti prvodem orke-

strálním zvuky dndácké: úinek pomcky té arci mže býti j(mi })o1o-

viní, nedopliiujeli se ])rvod melodikou opravdu národní, nebo dudy,

kdy^i po celé f^vropé rozšíené, samy o sob necharakterisují žádnélio

národu zvlášt.

Píze, s níž potkal se Dráteník v divadle i v mínní veejném,
dodala Chmelenskému odvahy a chuti, pokraovati na dráze libretistické

;

již r. 182S tiskem vydal novou tíaktovou zj)vohru Oldich a liožena,

a v pedmhivé k ní také již brzké vytištni tetího díla toho druhu,

Libušina satku, oznámil. Soudruhem jeho opt byl František !>kr()np;

sám nabídl se Chmelenskému, že Oldicha a Boženu uvede v hudl)U,

a když skladba byla dokonena, oznámil mu, že ji vnovati hodlá Šté-

pánkovi, jemuž osobné byl ilíky zavázán. Praktický muž ten v horlivém

mladíku hned z poátku, pi prvních zpvoherních pedstaveních eských,
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spatoval nadjnou akvisici, po úspchu Dráteníka objednával u nho
rzné menší skladby pro divadlo, zejména vložky baletní, a konen
r. 1827, když Škroup za svým povoláním právnickým odebrati se chtl
do Vídn, dovedl ho ku Praze pipoutati. Nabídl mu místo druhého
kapelníka pi stavovském divadle a slíbil mu zejména také ízení eských
pedstavení zpvoherních. Škroup návrh ten pijal a zeknuv se dráhy

úadnické, oddal se nadobro umní hudebnímu. Chmelenský s radostí

schválil Škroupv plán a vnoval Štpánkovi, jehož byl upímným ctitelem

a pítelem, také své libreto. Pipiš koní skromnými slovy: „Pijmiž
tedy, rozmilý píteli! tuto práciku s laskavým srdcem, a najda, jsa

knzem zkušeným a zasloužilým v chrám Thaliin, mnohé nedokona-
losti v ní, posuzuj okem umlce obtížnosti dramatické zvlášt v ne-

klestných drahách, s ím se i tob nejprve za našich as v ostatních

Musy divadelní polích potýkati bylo, dobe ze zkušenosti znajícího,

posuzuj ji duší pátelskou a s mírností každému hodnému vlasti synu

pirozenou; což že i od svých spoluvlastenc smle oekávati mohu,
pesvden jsem".

Zpvohra Oldich a Božena provedena 4. prosince 1828. ^) Úspch
však byl tenkráte mnohem menší, než pi Dráteníku, akoliv nejedno

místo obecenstvu se zalíbilo, a píse Boženina „Zvolna vodiko" do-

konce i jakési populárnosti nabyla. Na repertoáru se novinka ta ne-

udržela. Píina byla dvojí : jednak onen pvab novosti, jímž první

eská zpvohra úitikovala, pi druhé již scházel, a na místo radostného

nadšení vlasteneckého nastupovala již chladnjší ponkud úvaha vcná,
jednak dílo samo nemohlo uspokojiti tou mrou, jako Dráteník. Povs
o Oldic^hovi a Božen zpracována ped tím již nkolikráte : J. Nejedlým,

Jungmanneni, P. J. Šafaíkem co balada, Klicperou co inohra, Fr.

Kokosem co povídka; avšak nelze tvrditi, že by nové libreto Chmelen-

ského znamenalo njaký potšitelný pokrok zejména proti dramatu

Klicperovu, z nhož ovšem znan tžilo. Zvláštní poetické kouzlo, jež

tuto povst o knžn ze stavu selského obestírá, jako málo kterou

jinou, nevládne celkem, nýbrž toliko momenty podízenými, ustupujíc

dvorní intrice docela obyejné. S podivením u povahy tak jemné a

ušlechtilé, jakou se nám jinak Chmelenský býti jeví, je zajisté trivi-

álnos episod komických, ale charakterisuje tehdejší vkus divadelní.

Na samostatné zmožení látky té nestaila ovšem libretistova tvoivos
básnická. Škroupova úloha stala se tudíž dvojnásobn nesnadnou : hudba
byla by musila jednak zakrývati nedostatky textu, jednak sama zpvohru
povznášeti ku poetické výši látce pimené. Než také Škroupovy síly

osvdily se zde slabými, tak že zpvohra Oldich a Božena nemohla
uiniti onen píznivý dojem, jenž pojištn byl Dráteníkovi, ponvadž
tento sám nevzbuzoval nárokv, jimž by pak vyhovti nemohl alespo
do jisté míry. Škroup patrn neklamal se nikterak; nebo o nkolik
let pozdji dal si libreto Chmelenského pepracovati, vlastn napsati

novou operu od Ferd. Ernsta, a sice v jazyku nmeckém, a do nové

') V titulních úlohách hráli Podhorský a Podhorská; z ostatních úinkujících
uveden budiž jen ješt Karel Strakatý (Hoín), jehož také r. 1827
Štpánek byl odvrátil od dráhy právnické a získal pro divadlo.
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partitury z první své eské zpvohry téhož jména pijal pouze zmínnou
již Boženinu píse „Zvolna vodiko." S titulem „Udalrich uiid Božena"

dávala se opera ta, opt tíaktová, po prvé v den narozenin císae

Františka 12. února 1833. Avšak ani tenkráte nebyl úspch znaný;
novinka provozovala se jen nkolikráte a pak zmizela s repertoáru.

Po letech — abych ukonil liistorii Oldicha a Boženy — zase se

Škroup k dílu tomu vrátil, veden jsa nejspíše snahou, aby po druhé

l)odnt dal ku pstování eského repertoáru operního, a to za nových

pomr, jak se zdálo mnohem píznivjších, když totiž mluveno již

o zízení národního divadla: požádal Tyla o eský peklad Ernstova

textu, a druhé toto své zpracování Oldicha a Boženy uvedl po-

sledního íjna 1847 na eské jevišt. Výsledek nebyl však valn lepší,

než r. 1833 na jevišti nmeckém; jen dvakráte provedena zpvohra
celá, její tetí jednání samotné pak dávalo se ješt v dobroinném
pedstavení divadelním na jae 1848.

Na konci let dvacátých a na zaátku ticátých skládal Škroup

též hudbu k nkterým kouzelným hrám a fraškám, které se na sta-

vovském divadle provozovaly ; z nmeckých uvádím zde toliko : Der
Prinz und die Schlange od Ernsta a Der Nachtschatten od Schikanedra,

z nichž první pozdji, v kvtnu 1835, objevila se co Princ a had také

na jevišti eském, a sice pekladem Climelenského. Byly to ovšem hry,

jež mly vyhovti toliko poteb okamžité a nárokm skromnjším;
písnjšího mítka k nim piložiti nelze.

Že ml Škroup co editel hudby pi pedstaveních eských dosti

píležitosti k rozliným menším skladbám podobného druhu, samo sebou

^e rozumí ; byla to celkem práce velice nevdná — s jedinou, ovšem

skvlou výminkou. Dne 21. prosince 1834 provozovala se po prvé

Fidloruka aneb Žádný hnv a žádná rvaka, tvero obraz dle života

Pražského od J. K. Tyla, ve prospch Fr. Škroupa, jenž ku he té

napsal hudbu. Byl to první pokus o lokální frašku. Tyl však z pedu
hned (ve Kvtech) ohrazoval se proti tomu, aby pokus ten posuzován

byl podle divadelního pedstavení
;
pomry divadelní žádaly prý nejednu

odchylku od pvodního plánu, jejž bude možno poznati teprve tenkráte,

až Fidlovaka vyjde tiskem. To však se nestalo, ') a úsudky o novince

té velice se rozcházely. Nebyla to fraška jen lokální, nýbrž i tendenní

:

naproti ponémilosti mšanstva Pražského jako vzor postaveno vlaste-

nectví nižší tídy emeslnické, a satirické šlehy zasahovaly nkteré
typické figury ze života Pražského, tak realisticky podané i spisovatelem

i herci, že nejedná osobnost skutená (mezi jiiiými též divadelní zpra-

vodaj Bohemie) cítila se uraženou — Fidlovaka po dvou pedsta-

veních se neopakovala. -) Avšak i ti, kteí Tylv pokus o lokální frašku

nikterak nepovažovali za nezdaený a k dalšímu pokraování na dráze

té Lo vybízeli, jako na p. Chnielenský, radili mu, „aby dle možnosti

podlé véci — kterým se arci lokální fraška vyhnouti nemže — šlechtil,

Teprvo na konci let šedesátých uverejnéno volno zpracování Fidlovaky
od B. Vrzala v 21. sešitu Nových divadelních hor, Mikulášem vydávaných.
Více o Fidlovaci- najdf tená ve knize: O život a pflsobení Josefu
Kajetána Tyla. Vypravuje J. L. Turnovský. 1881, str. 51.—54.
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nebo tím se jenom stanou dílem básnickým." Vlastenecké záméry spiso-

vatele 'idlova('ky patin nemohly se uskuteniti hrou, která se nedo-

vedla udržeti na repertoáru. Za to spsobem tehdy od nikoho netušeným
do národního hnutí iiiišeho zasáhlo trnáct ádk, jež Tyl do frašky té

byl napsal a k ninižto Skroup hudbu složil — píse: „Kde domov mj?"

O hudb Fidlovaky slyšme Chmelenského do eské Vely refe-

rujícího:') „Pana Škroupa nejvtší snažení, jak jsme pozorovali, bylo

to, Fidlovaku co nejmožnji hudbou nadati národní, a vcem i ze

sprostého života vzatým podobu dáti ušlechtilejší. Tím jsme i množství

motiv z j)ísní národních slyšeli, na p. : , Proto jsem si kanafasku kou-

pila' — ,V tom našem sádeku jest mnoho raodrák' — ,Sil jsem

proso na souvrati' atd. Jen tam, kde eština s nminou se míchá,

na p. v dvojzpvu Ondeje s Markytou velmi podaeném: ,Du meine

Zwanzige !' se ])an Škroup i)onkud od té cesty uchyluje, avšak velmi

pimen užívá motiv z oblíbených skladatel oi)cr, jakož jsou : Paer,

Weber, Si)ohr a líellini. 1 nebylo se mu lze ani vyhnouti, ježto již

básník tu cestu inu byl naznamenal. Více však vcí pkných slyšeli

jsme 0(1 nho samého zcela i)vodné složených, jimž zvláštní pochvaly

odepíti nelze. Není možná slyšeti nco nžnjšího, jako jest píse
Lidunky do Des z prvního obrazu : ,Vane vtík po luinách,' nic

srdenjšího, jako píse Mareše do E-dur ze tvrtého obrazu : ,Kde

domov mj?' pomysliti. Co nejpknji ji pan Strakatý pednášel. Jak

jednoduchá a jak charakteristická, slovem pravdivá jest píse ze tvrtého

obrazu ševe Kroutila do F: ,Staí Pražané,' jak shodné jest s ní sbor

si)OJcn ! Ve všech tch písních vše tak pirozeno, nic hledaného, tak

že se zdá, juko by ani jinak složeny býti nemohly. Ty vkusné kvodli-

bety jsou nemalá ozdoba této hry. — Divadlo bylo opt dnes pe-
plnné, ano ani jedna lože prázdná neostala. Uvertura tak se líbila,

že dvakráte v prostedku a ku konci tleskáním poctna byla. Zvláštní

pochvaly si dobyl i)an Pixis výbornou hrou na housle. Nadeené písn
nejlépe se líbily, a dvojzpv ,I)u meine Zwanzige' i)aní Allramovou a

panem Grabingrem nmsil opakován býti. Oba velmi dobe hráli. Vyzná-

váme rádi, že všichni hercové i hereky co nejpilnji hráli, a že dnešní

pedstavení letošního roku nejlépe se dalo."

Pohled na partituru Fidlovaky, uloženou v eském Museu, po-

uuje nás, že nejedno íslo hudby té skuten patí mezi nejlepší

skladby Škroupovy. Arci nedostatek jednoty jest píliš patrný: vedle

nezmnných nápv národních nalézáme kvodlibety, ili jak se tenkráte

rádo íkalo „všeliehožchuti" z moderních oper italských a nmeckých,
a pak zase vlastní výtvory Škroupovy, které však postrádají všeho rázu

národního. Dležito jest, že Chmelenský konstatuje zevnjší úspch
celkem píznivý, a že dle všeho hlavní podíl v úspchu tom mly
Škroupova hudba a výkony hudebnické a pvecké. Po prvním obraze

voláni i spisovatel i skladatel, ale jen onen vystoupil a podkoval se.

Po obraze tetím pak „jednohlasn" vyvolán škroup, a na konci celé

hry — „a ne bez odporu nkterých syících hlas" — oba autoi.

') Sebrané spisy, díl 1., sir. 291, 292.
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„Každý mírný vlastenec dojista divadlo spokojen opustil," dokládíi

Climelenský.

Nás ovšem z celé partitury Fidlovaky nejvíce zajímá íslo 19.:

„Kde domov mj?" Tyl dodával Škroupovi rukopis text, jež se mly
komponovati, po kusech, a jelikož píseii ta nalézala se až v obraze

posledním, dostaly se památné verše do rukou skladatelových teprve

nkolik dní ped prvním provozováním. Konené také mnoho zamstnaný
kapelník našel chvíli, v níž verše ty mohl uvésti v hudbu: v noci,

když bdl pi lžku své nemocné choti — r. 1831 byl se totiž oženil

se slenou Koudelkovou, dcerou magistrátního rady, dobrou to pianistkou.

Když nedokavý Tyl asné z rána dostavil se do bytu Škroupova, *)

poslal mu skladatel, jenž ješt ležel v posteli, ervenou stužkou svázané

listy, na nichž „Kde domov mj?" bylo napsáno, a vzkázal, že nikdo

jiný nemá píse tu zpívati než Strakatý. A tak se i stalo : výborný

basista ten — pozdji jeden z nejpopulárnjších výkonných umlc
našich — pevzal malou úlohu starého slepého houslisty Mareše, jenž

píse „Kde domov mj?"* zpívati ml ve scén pedvádjící slavnost

Fidlovaky v Nuselském údolí. Strakatý první sloku pednesl v pozadí

jevišt, uprosted hemžícího se lidu, pak postoupiv do samého popedí
zapl sloku druhou, a obecenstvo bouí potlesku projevilo pochvalu

svoa. ") Píse ta líbila se arci pouze jakožto lahodné íslo zpvní,

jehož vlastenecký text v Tylov frašce a v dané situaci byl zcela na

míst, vedle nhož však stejné ba i ješt více líbila se ísla jiná —
nikdo zajisté z tch, kteí dne 21. prosince v stavovském divadle

tleskali, sob nemyslil, že píse „Kde domov mj?" žíti bude v ústech

celého národa v dobách, kdy po Fidlovace nezbude již ani stopy, a

že jediné tato píse starého Mareše zabezpeí vnou památku i frašky

Tylovy i ostatní hudby Škroupovy.

„Kde domov mj?" zárove s písní „Vane vtík po luinách"

vytištno r. 1835 ve sbírce, již práv v tu dobu vydávati zaal Chme-
lenský s titulem „Vnec ze zpv vlasteneckých uvitý a obtovaný
dívkám vlasteneckým", a tím hned z poátku rozšíila se píse ta

v kruzích ochotnických. U veejnosti zpívali ji velmi rádi zejména

Strakatý a Písek, kteížto oba oteveli jí také cestu do ciziny : první

zpíval ji v koncert svém v Mariánských Lázních r. 1841 a v násle-

dujících sesonách ji opakoval, vždy s nejrozhodnjším úspchem, tak

že zejména meškající tam Poláci a Rusové si ji zalíbili, kdežto druhý

uvedl ji do salonu barona Rothschilda ve Frankfurt a pak i do kon-

cert Londýnských — ovšem se stejným výsledkem. „Kde domov mj?"
stalo se bhem krátké doby jakýmsi hudebním odznakem eské národ-

nosti a konen co skutený hymnus sloužilo pi nejvážnjších našich

manifestacích vlasteneckých a politických — ovšem vedle Tomášíkovy

') O- 187—11. v Myslíkov ulici, v dom „u Bon," kde bydleli též Fr. Lad.
Ci-lakovský a dr. Josef ejka, a sice v pokoji, kde v letech šedesátých

Karel Hcndl skládal svou Lejlu.

Vypravování to zakládá se na sdélcní žijícího dosud svdka prvního pi*ed-

tavení Fidlovaky; avšak již z uvedené zprávy Chiuclenského Iz vy-

vrátiti íasto opakované tvrzení, že „Kde domov mTij?" píi prvním ped-
stavení Fidlovaky „nemlo nižádného úspchu."
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:

písn „Hej Slované", která zvláštní náhodou povstala v tomtéž roce

1834, jako „Kde domov mj?" Oba tyto zpvy doplují se navzájem:

posléze jmenovaný, pokud slov se týe, hlavní váhu klade na lásku

k vlasti, kdežto prvnjší hlásá nadšení pro národnost a pro jazyk

slovanský, a tak i hudba onoho je výrazem vroucného, jemného citu,

nápv Tomášíkem zvolený však výrazem mysli odvážné, bojovné. A proto

také dle pomr asových a místních brzy ten, brzy onen zdál se

býti na míst prvním — ale nevyluovaly se nikdy, a význam jejich

i láska k nim na poad vzrstaly. Podobným úspchem nemže se vy-

kázati žádná jiná vlastenecká píse, jakkoliv mnoho jich básnno a

skládáno ped rokem 1848 i po nm, ') a nejedná v prvním okamžiku

docházela veliké obliby a velikého rozšíení — pole však opanovaly

jen ob jmenované.

O nápvu „Kde domov mj?" asto slýcháme, že nemá rázu e-
ského. Je to pravda — ale není to výtka. Již pi úvaze o Dráteníku

dotknul jsem se vci té. Fidlovaka zajisté znamená šastný krok ku

pedu tím, že Škroup hned v uvertue a pak ješt na jiných místech

partitury své použil pímo národních písní. Ale byl to jen krok první

na dráze tehdy zcela nové; most mezi písnmi lidu a hudbou umlou
nebyl ješt peklenut tak, aby duchem písní tch prodchnuta byla

fantasie skladatelova pi výtvorech jeho vlastních, samostatných, kde

nebželo o pímé nápodobení nápv prostonárodních. A výtvorem

takovým patrn mla býti také píse starého houslisty ve Fidlovace

:

nebyla hned z pedu urena k tomu, aby znárodnla a — znárodnla

pece. Nebo jest to melodie lahodná, plynná, pkn stupovaná a za-

okrouhlená, pi tom vroucná, hlubokého výrazu schopná, je to bez

odporu nejušlechtilejší melodický útvar Škroupv. Onen v našich oích
zajisté neeský sentimentální nádech, plynoucí z nmecké hudby Po-

beethovenovsk, tenkráte nikomu nevadil, aniž si kdo kalil dojem písn

té otázkou, jeli naveskrz originální. Pro by se tedy byla nelíbila?

Hymnem národním pak stala se, když byla již oblíbena a rozšíena,

a sice práv proto, že takovou byla, v dob, kdy události historické

nedostatek hymnu takového uinily citelným. Že Škroup té doby se

dožil, bylo pro nho vru nejkrásnjší odmnou za onu nadšenou hor-

livost, s níž kdysi jal se pstovati eskou hudbu dramatickou první

a po dlouhý as také jediný. R. 1859, když za povstného policejního

editele Páumanna zatykáni studenti, kteí zpívali „Kde domov mj",
byl Škroup ješt v Praze. S jakým zadostuinním mohl v únoru 18G1

psáti své rodin z Rotterdamu: „V novinách doítám se radostné

zprávy, že Páumann co policejní rada (?) presazen do Krakova, jeliž

to pravda?" — arci v tomže list, ve kterém nalézáme tyto dojemné

ádky: „Dne 3. února, když v Praze se dával mj Dráteník, mnoho

vzpomínal jsem nazpt, i byl jsem bolestn dojat, ta v Prager Zeitung,

že jsem napolo zapomenut — a pak bych ml pomýšleti, abych se do

Prahy navrátil? Musím hledti za každou cenu, abych se Praze vyhnul!"

Mlali druhá Škroupova eská zpvohra, Oldich a Božena, úspch

') „Kde domov mj?" nejednou také pHmo nápodobeno i od básník i od

skladatel.
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mnohem menší než Dráteník, tož tetímu dílu, k nmuž Chmelenskv

napsal mu text, Libušin satek, bylo dokonce zápasiti s nepíznivými

pomry tak, že z poátku 6. listopadu 1835 jen jedno (tetí) jednání

na jevišt se dostalo, a celá zpvohra teprve 11. dubna 1850 provésti

se mohla. Tíaktové libreto vytištno sice již r. 1832, ale beze zmínky

o skladateli a také bez pedmluvy; patrn tenkráte nebylo ješt na-

dobro rozhodnuto, budeli je komponovati opt Škroup, ehož Cbme-

lenský zajisté sám velice si pál. Výsledek ovšem nebyl celkem jiný

než pi Oldichu a Božen, a to z píin shora již uvedených. O li-

bretu toliko jednu poznámku : zpvohra Cbmelenského zaíná Libušiným

soudem, avšak motivu sporu, jenž tak znamenit úinkuje v rukopise

Zelenohorském, zde neužito, nýbrž knžna dmysl soudcovský osvduje
v docela prosaické pi o polní mez (dle Dalemila). Z ísel zpvních, jimž

tu dialog mluvený, jako již v Oldichu a Božen, arci mnohem více ustu-

puje, než v Dráteníku, nejvíce líbila se Pemyslova píse z posledního

jednání „Doorávám, dokonávám", a byla také prvním úryvkem z Libušina

satku, jenž uveejnn tiskem, a to v Cbmelenského Vnci z r. 1835.

Ve sbírce této — jejíž redakci poátkem r. 1837 pevzal Fr. Škroup,

a jejichžto šest roník (1835— 1839) jest velice zajímavým obrazem

tehdejší innosti skladatel eských, vbec jednou z nejdležitjších

našich hudebních památek z doby pedbeznové — obsaženy ješt jiné

úryvky ze Škroupových zpvoher: šest z Dráteníka, dva z Oldicba a

Boženy a dva z Libušina satku (mimo jeden již uvedený). O dvou

íslech z Fidlovaky ve Vnci otištných byla již e; tuké Ernstova

fraška Princ a had je tam zastoupena písní, tolikéž Tylova inohra
estmír, jež po prvé provozována byla 3. kvtna 1835 a k níž Škroup

složil píse národního pvce Radovana v prvním jednání a pak sbor

závrený. ')

Pro jevišt nmecké napsal Škroup v letech ticátých mimo jiné

hudbu k zpvohe Die Geisterlrnut od Ferd. >nsta (dle Washingtona

Irwiuga), která však brzo s repertoáru zmizela. Ale nedostatek skvlých,

trvalých úspch skladatelských nikterak neškodil Škroupovi jakožto

kapelníkovi. innost jeho v tomto úad docházela všeobecného uznání,

a když zaátkem roku 1837 tebdejší editel stavovského divadla J. A.

Stoger (jenž správu divadelní r, 1834 byl pevzal od triumvir) jme-

noval ho kapelníkem prvním na míst Triebenseeov, '*) vykonal zajisté

Milbu šastnou. Bylt Škroup dirigentem výteným, svdomitým a ne-

únavným, pi tom ovšem rázným a písným ; zvláštní podporou byl mu
nad míru jemný slucb hudební, pomocí jehož pi každé chyb ihned

býval dokonale orientován, Praha méla jen velmi málo dirigent, kteí

se vyrovnali Fr. Škroupovi, nekuli ho dokonce pedili. Tato stránka

umleckého psobení hudebního snadno bývá podceována i zapomínána

;

tím si)íše sluší zde klásti na ni zvláštní váhu, jelikož mla velmi blaho-

dárný vliv na vkus obecenstva. Valná ada nových tenkráte zpvoher
uvedena Škroupcm na stavovské divadlo, a mezi nimi i díla pozoru-

Životopis Škronpv u Wiir/bacha mimo jiné obsahuje i tii mylnou zjirávu,

/" Škroup komponoval opera estirír.

Píinou byl pry hlavné poklesek dirigentský, jebož dopustil se Triebensee
\>'ú slavnostním pedstavení opery korunovaní (Meyerbt-erových Kižák).
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hodná, jichž premiéry zajisté nemalé nároky inily na diri,'enta; zde

jménem uvedeny budtež jenom Spohrv Jieggeist, llalévyova Židovka,

Marschnerv Templer und Jiidin a Hans lleiling, Meyerbeerovi Huge-
notti (arci v pepracování nazvaném Die Ghibellinen in Pisa, jelikož

text pvodní censurou nebyl pipuštn na jevišt) a pozdji téhož Prorok,

Wagnerv Tannháuser, Lohengrin a llolliinder, ze starších dl pak
Gluckova líigenie Aulidská a Alcesta, a Mozartv Don Juan s úplnými

recitativy; mimo to Lortzing, Donizetti, Auber, Flotow a j. v, zaujali

tenkráte místo své v repertoáru. Doba Škroupova nazývána „zlatým

vkem" nmecké opery Pražské. I toho budiž zde vzpomenuto, že za

kapelnictví Škroupova nejeden výtený sólista zapoal dráhu svou

v orkestru stavovského divadla: Pisaovic. Mildner, Laub, Tnig.

Zpvohru eskou Fr, Škroup od té doby, co se stal prvním ka-

pelníkem, sám již neídil. Avšak postaral se o náhradu tím, že povolán

nejdíve za sbormistra, brzy na to však na místo Stegmayerovo za

druhého kapelníka mladší bratr jeho, Jan Nep. Škroup, jenž po od-

bytých studiích ml se vnovati hospodáství, avšak u hrabnky Traut-

mannsdorfové v Jamnici na Morav hudbu pstoval s takovým úspchem,
že mohl na to pomýšleti, aby se jí vnoval úpln. ') Pomry tehdejší

však zpvohe eské již nepály tou mrou, jako v letech dvacátých.

První nadšení již bylo uhaslo, píklad Fr. Škroupa nenalézal dostate-

ného ohlasu u našich skladatel, a eské provozování oper cizích stávalo

se tím obtížnjším, ím více prospívala zpvohra na jevišti nmeckém,
a pozornost k nedostatku opery eské tím mén se obracela, ím více

ji poutaly zaátky naší literatury inoherní.

Fr. Škroup co dirigent ostatn mnohých skvlých úspch si

dobyl i mimo divadlo, v síni koncertní. Po dlouhá léta ídil oratoria

poádaná Jednotou umlc hudebních, kteroužto innos r. 1837 za-

liájil Mendelssohnovým Pavlem, tenkráte novým, tak šastn, že ne-

zvyklá v Praze pesnost a svžes provozování toho vzbudila skutenou

sensaci. A když na samém sklonku r. 1842 zemel editel konservatoe

Diviš Weber, zastával Fr. Škroup, jakožto nejlepší dirigent Pražský,

místo to, pokud cviení orkestrálních se týe, až do jmenování editele

nového. Škroup tenkráte do koncert konservatoe uvedl mimo jiné

osmou symfonii Beethovenovu a Spobrovu dvojsymfonii: Irdisches und

Cxóttliches in Menschenleben, vbec byl vítaným pedchdcem doby

lepší, svžejší, která nastala, když za nástupce arcikonservativního D.

Webera v máji 1843 zvolen ze 13 uchaze Jan Bedich Kittl. Fr.

') Jan Nep. Škroup stal se pozdji kapelníkem pi metropolitním chráme
Svatovítském, ve kterémžto postavení dosud úinkuje. Také on složil n-
kolik oper, eskou tí-íaktovou zpvohru historickou Švédové v Praze (na

slova J. Peírky), jejíž jedno jednání provozovalo se r. 1845, celá pak
dávala se r. 1867, a dv nmecké: Der Liebesring a Vineta. Velice oblí-

beny byly jeho eské písn a tverozpvy, a mnohé z nich dosud se

pstují; „Bývali Cechové" patí k nejpopulárnjším sborm eským. Mimo
rzné skladby církevní napsal J. N. Škroup též Theoreticko- praktickou
školu hudební. — Byli ješt dva jiní bratí : Vácslav (hospodáský rada
a pak majitel velkostatku Trnové) a Ignác (uitel na škole Vosické, nyní

v Bohdani, dosud žijící), pak tyi sestry. -— Plné jméno skladatele

Dráteuíka bylo: František Jan.
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Škroup sám mezi kandidáty tmi nebyl. Asi deset let (1835— 1845)

ídil konené zpév židovské obce Pražské, a také o tento obor hudební

získal si zásluli uznání hodnycli, ale nedosti uznaných. Sám skládal

i hebrejské zpvy bohoslužebné, jež brzy se rozšíily i mimo Prahu

a snad dosud v nejednom chrám židovském se provozují.

Když o velikonocích r. 1846 po Stógrovi editelství pevzal Jan

lloíTmann, v prvním pedstavení eském, dne 14. dubna, po slavnostní

uvertue od Kittla provedena píležitostní hra Pou k chrámu umní
od Tyla s hudbou Škroupovou, která hrána byla též den ped tím i)i

zahájení her nmeckých ; zajímavo jest, že zde opt použito národních

písní eských k úelm divadelním, a sice pi závreném obraze ped-
stavujícím Prahu s Hradany, a že národní písn ty žádal nejen Tyl,

nýbrž i autor nmeckého proslovu, Hickel. Že v dob editelování

Hoftmannova (až do r. 1852) provozován eský peklad nmeckého
zpracování Oldicha a Boženy, a že nyní teprve Libušin satek dáván

byl celý, uvedeno již shora. Avšak v dob té vystoupil Fr. Škroup

také s dvma novými operami nmeckými. Dne 20. listopadu 1810

dávala se Drahomíra, romantická zpvohra ve 3 jednáních, složená od

V. A. Svobody Navarovského, profesora gymnasia Malostranského, spiso-

vatele eského, nmeckého a latinského, autora veselohry Karel Sketa
eský malí. Obecenstvo Drahomíru pijalo velmi chladn, dávala se

jen dvakráte ; skladatel neúspch ten nesl tím tíže, ana na zaátku
téhož roku provozovaná opera Kittlova : Bianka und Giusejjpe oder die

Franzosen vor Nizza (na text Richarda Wagnera komi)onovaná) setkala

se s takovou pízní všeobecnou, že nejen na repertoáru divadelním se

udržela, nýbrž známý pochod z ní hudbou národní gardy byl pímo popu-

larisován, takoka co hudební heslo Pražského hnutí revoluního. Škrou-

povi podailo se však o ti roky jjozdji dobyti sob velmi slušného

úspchu zevnjšího novým dílem operním, které mimo to státi se mu
melo útchou, když trpkou íši života dopíjel daleko za hranicemi

vlasti. Byla to velká tíaktová romantická opera Der Meergeuse, jejíž

text nai)sal nkolikráte již jmenovaný J. K. Hickel. První pedstavení

dne 29. listop. 1851 mlo výsledek tak píznivý, že novinka ta bhem
nkolika nedl dávána ptkrát a také pozdji ješt na repertoáru se

objevila. Meergeuse považován za nejzdailejší zpvohru Škroupovu.

Libreto Hicklovo podává episodu z boj Nizozemc proti nadvlád špa-

nlské formou, již arci nikterak nelze nazvati vzorem básn zpvoherní,

avšak nakupeny jsou v nm svdomit všechny možné effekty divadelní,

kterých tehdejší obecenstvo si pálo a skladatelé proto také na spiso-

vatelích žádali. Z effekt tch tžil Škroup všemožn, a skuten hudba

Meergeusa je pestejší a živjší, na jevišti patrné úinnjší, než která-

koliv z jeho partitur pedcházejících, ale podobá se jim úpln jednodu-

chostí umleckých prostedk specificky hudebních, u pirovnání s velkým

apparatem scénickým arci dvojnásobné nápadnou, zejména stálou svou

boraofonií a harmonickou prhledností. Celkem Meergeuse niím nevybo-

oval z eklektického smru, tehdy v nmecké literatue operní panujícího.

Nám nejen se stanoviska historického a národního, ponvadž jest první

eskou zpvohrou, nýbrž i sám o sob, co dílo umlecké musí býti

skromnjší Dráteník rozhodné sympatitjší, než kterákoliv jiná opera

osVETA 1086 •_'. 11
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^kroupová, jelikož v nm jednak pomr mezi zámry skladatelovými

a jeho skuteným umním byl harmonitjší, jednak zámry ty samy
mnohem vážnjšími, ideúlnjšími býti se jeví než ona snaha po pouhém
effektu divadelním, která charakterisuje práv i)artituru Škroupova Meer-

j:,'eusa. Vbec dlužno míti na zeteli, že Škroupv veliký význam pro

nás nespoívá v esthetické hodnot skladeb jeho, nýbrž pedevším v onom
postavení, které zaujímá v djinách našeho umní hudebního, nerozlun
spojených s djinami našeho národního probuzení. Skladby Škroupovy

s jedinou výminkou písn „Kde domov mj?" náležejí minulosti; avšak

nkteré z nich, pedevším arci Dráteník, práv tak jako jeho zásluhy

o první operní pedstavení v jazyku eském, a jeho výtená innost

dirigentská v divadle i v koncert nepropadly a nikdy nepropadnou

zapomenutí, nebo znamenají kus historie našeho umní, a zabezpeují

Františku Škroupovi estné místo mezi našimi buditeli, a tím i právo

ku vdné vzpomínce pro všechnu budoucnost.

O skladatelské innosti Škroupov, pokud nebyla již uinna o ní

zmínka jinde, postaí zde následující struná zpráva, již ostatn nikdo

nepovažuj za úplnou. I potem i rozšíením svým a oblíbeností první

místo zaujímají Škroupovy písn. Pes padesát (eských i nmeckých)
vydáno tiskem, mnoho však zstalo netištných ; nejedná zejména z tch,

které vyšly ve „Vnci", ^) po dlouhý as byla vždy vítaným íslem v pro-

gramech eských „besed" a „akademií", nejedná i dnes ješt se zpívá.

Také tverozpvy Skroup piln skládal, avšak tch vytištna jen nejmenší

ás. Obor církevní zastoupen je v seznamu jeho skladeb nkolika
celými skladbami mešními, z nichž jedna (d-moll) uveejnna s textem

latinským a eským, a jednotlivými gradualiemi a oftertoriemi. Pro klavír

Škroup mnoho nepsal ; tiskem vydány toliko nkteré tance, jakož i kla-

vírní úpravy skladeb orkestrálních, (mezi nimi i uvertury k Fidlovace).

Z hudby komorní jmenovati sluší ti kvarteta smycová (jedno z nich

tištné a dv (tolikéž tištná) tria klavírní. Pro divadlo psal jako ka-

pelník ovšem mnoho skladeb píležitostních, pedevším rzné slavnostní

uvertury a jeden pochod, pak hudbu k nkterým eským inohrám,
zejména ke Kolárov Žižkové smrti a Magelon, a ped lety již k Št-
pánkov jednoaktové truchlohe Bratrovrah. Poslední zpvohra Škrou-

pova, Kolumbus, komponovaná na nmecký text pvodn Hickelem

sepsaný, avšak optn pepracovaný, nikdy nebyla provozována; když

skladatel pestal býti kapelníkem, vzal své již zadané dílo ovšem zpt,

a pokus uvésti Kolumba na jevišt eské po smrti Škroupov nepodail

se. Partitura ostatn beze stopy zmizela.

Na jae r. 1857 zastihla Škroupa krutá rána: Stoger, jenž od r. 1852
opt byl editelem stavovského divadla, dal mu výpov a funkce ka-

pelnické ihned pidlil jeho nástupci Nesvadbovi. Zpráva o tom zpso-
bila veliké pekvapení v hudebních kruzích Pražských; avšak pokusy
pátel Škroupových urovnati patrn velmi vážný spor jeho s editelem

byly marný, Stoger každé prostedkování odmítal. Dne 2. prosince 1857
rozlouil se Škroup s obecenstvem divadelním — v novinách. Dal do

') Pokus, obnoviti r. 1844 Vnec a Pílohou poskytnouti eskému obecenstvu
první asopis hudební, neml úspchu.
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Bohemie zasláno, v nmž vypravuje, že nebyla mu poskytnuta možnost,

aby tieetiletou innost pi stavovském divadle dokonil v povolání svém,

a s obecenstvem se louí, dkuje zároveii i umlcm výkonném za pod-

poru, již poskytovali jeho snahám slabým sice, ale dobe mínným, jakož

i všem tm, kdož snahám tm vnovali píze svou a shovívavost, jež

jediné mohou usnadniti umlci a zvlášt dirigentovi dráhu ne vždy

schdnou a trní prázdnou.

Ticetiletá služba zabezpeovala Škroupovi toliko pensi 1050 zl.

;

pée o rodinu kázala mu tudíž vyhledávati ješt jiné prameny píjm.
R. 1837 byla mu zemela první manželka, a r. 1840 oženil se po druhé

s Karolínou Kleinwáchtrovou, nejmladší to dcerou bývalého velkokupce,

tenkráte však editele Pražské spolenosti pro plavbu parní a plachetní,

v jehož dom kdysi bývalo stedisko hudebních kruh Pražských, jež

vyhledávaly i cizí veliiny Prahu navštvující, jako Spohr, oba Rhom-
bergové, Vieuxtemps a j. v. Z manželství toho ml Škroup tyi dti
ješt nezaopatené. Otevel soukromou pveckou školu a ídil Žo-
fínskou skademii, již rozšíiti hodlal ochotnickým orkestrem — avšak

hmotné výsledky všech pokus jeho byly nedostatené a jedinou spásou

v rostoucí tísni bylo pijetí njakého místa kapelnického. Roku 1860
konené stal se kapelníkem nmecké opery v Rotterdame. Rodinu svou

musil zanechati v Praze, jelikož postavení pi podniku sesonním bylo

jen doasné, pouze na zimní msíce, a každým rokem smlouva obno-
vovati se musila. Na konci >rpna pibyl do Rotterdamu a všude nad
míru vlídn a pívtiv byl pijat, jak od družstva vážených mšan,
které bylo vlastním podnikatelem, tak od umlc i od obecenstva. Když
v dopisech svých k rodin líí, jak byl pijat a vyznamenán pi první

zkoušce orkestrální, za níž mu editel výslovn dkoval, dodává s trpkou

ironií: „Jeli pravda, to je zrovna tak, jako v Praze?" Dvakráte za

týden bylo operní pedstavení v Rotterdame, jednou pak bud zpvohra
v Utrechtu, bud koncert v Amsterodame. Prvním pedstavením, které

Skroup nastudoval a ídil, byl Mozartv Don Juan ; úspch byl skvlý,

a nový kapelník od té doby milákem obecenstva. Služba arci byla

dosti namáhavá, jelikož repertoár skládal se skoro výhradn z velkých

oper, z valné ásti klasických, a astého opakování nepipouštl; avšak

Škroup nelitoval žádných svízel a žádných obtí, aby jen dosáhl toho,

co nyní bylo jediným jeho páním : zabezpeiti rodin své budoucnos.
I podailo se mu také, zaopatiti synu svému Alfredovi ') výhodné místo

v jednom z prvních obchod Rotterdamských. Ale pání dosáhnouti

stálého postavení jakožto dirigent- koncert v Amsterodame, nesplnilo

se mu. Za to jiná udalos zpsobila mu velikou radost a poskytla

blahodárnou útchu. V Rotterdame totiž ku provozování pijat Meer-
geuse, jehož vlastenecký dj ovšem hned z pedu byl Holandanm sym-
patický. Úspch divadelní dne 17. dubna 1861 byl velmi skvlý, a také

hlasy asopisecké nad míru píznivé. Ostatn i jiné skladby Škrou-

') Alfred Škroup, pi-i smrti otcov devatenáctiletý, pozdéji opustil dráhu
obchodnickou a stal se hudebníkem. Jako ka))elntk úinkoval pak pi
rzných divadlech nineckýcli, až konené z ohled zdravotních innosti
té S opt vzdal. Nyní žije v Praze, zaméstnán jsa v divadelní agentui'C

Hofmannov.

H*
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povy tenkráte v Rotterdame se provozovaly, zejména jednu slavnostní

uvertura, pak smycová kvarteta a ovšem také rzné písn.

Po nkonení sesony Figarovou svatbou, jež spojeno bylo i s ovacemi

jemu svdícími, odebral se Škroup v máji do Prahy k nkolikam-
sínému pobytu. Avšak nenašel zde píjemného klidu a odpoinku,

jichž svrchovan ml potebí; nebo dosti povážliv onemocnl, tak že

nkolik nedl stráviti musil k svému zotavení v kláštee sv. Markéty.

Koncem srpna pak vrátil se zase do Rotterdamu, úplného zdraví však

již nenabyl. Následky nemoci, již práv byl pestál, namáhavá práce

a konen i všeliká starost a lítost, jakož i neutlumitelná touha po

vlasti, o níž zejména svdí mnohý tklivý jeho dopis z této doby, byly

toho píinou, že nenáhle chadnul. Neulehnul sice, ale v únoru 18G2

na nkolik dní zastaviti musil svou innost pi divadle. Poslední zpvohra,

již dirigoval, byl Cherubiniv Voda. Když pak dne 6. února opt se

cítil ponkud zdravjším, hodlal následujícího rána odbývati zkoušku,

v noci však náhle pozbyl ei a vdomí a brzy po plnoci dne 7. února

skonal. Úastenství v Rotterodam pi zpráv o smrti Skroupov i jii

pohbu jeho bylo velké a nelíené. Pochován byl na hbitov prote-

stantském; bohužel místo, kde odpoívá skladatel písn „Kde domov

mj?" a první eské zpvohry, dnes nelze již naznaiti s jistotou!

Dne 13. února v divadle Rotterdamském oslavena památka Škrou-

pova spsobem dstojným, svdícím o úct, již tam všeobecn požíval

co umlec i co vlastenec. Jevišt bylo pimen dekorováno, personál

divadelní v obleku smutením. Produkce zahájena slavnostní uverturou

zesnulého, po níž následovalo jeho první smycové kvarteto, uvertura

a sbor z Meergeusa, „Kde domov mj?" pednesené od trompetisty

Fischera, dále ješt sbor a árie z Mendelssohnova Pavla a kvarteto

„Na shledanou". Režisér Grimminger pednášel pak vlastní báse, v níž

louil se velými slovy se zesnulým umlcem, narážeje mimo jiné nad

míru sympaticky na Dráteníka a na „Kde domov mj?", jakož i na

poslední skladbu Škroupovu, píse „Adé!" jejíž text byl od Grimraingera

samotného. Na to ovnil eník jméno Škroupovo, a Spohrv truchlo-

zpv zakonil dojemnou slavnost, jejíž výtžek uren byl pozstalé

rodin. V Praze pak dne 15. února památka Škroupova uctna Mozar-

tovým requiem v chrám Salvatorském, a o nkolik dní pozdji také

slavnou zádušní mší u sv. Markéty. Koncert ve prospch pozstalých

na konci bezna v sále Žofínském uspoádal personál divadelní ; divadlo

samo však navzdor veejnému vybídnutí neuinilo niehož, ^
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Rozhledy v umní výtvarném.
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yslbekova zásluha jako umlce eského jest dvojí. On uvedl

typické formy eskoslovanské — pro nž Mánes vzory ne-

smrtelné byl postavil — do sochaství, mluv svého umní
virtuosn je pispsobiv, zárove pak ukázal ve výtvorech svých,

že umlec mže zstati originálním, by i principie umní svého

od vzor cizích pejímal, osvojuje si od nich veškeré technické

i esthetické vymoženosti moderní. Jeli koncepce Myslbekova vždy ryze

pvodní, eská v poetické síle a v povznesené šíce své, jsouli tvary

tl u nho vždy do všech detail samorostle národními, jsouli tahy

tváí a výraz jejich vždy originálními, pojíce sympatickou produšev-

nnos, smlou otevenost a noblesu vší slabovitosti prostou k sou-

boru rys pro nho charakteristickému — tož zase jednotlivé eífekty

komposiní, arrangement roucha, pesnost a výmluvnost pohybu, íznos
modelace, snaha po malebnosti dojmu jsou umlcem z nové plastiky

francouzské na pdu eskou peneseny. Francouzské sochaství, nyní

práv znamenitému rozkvtu se tšící, bylo Myslbekovi školou, tím,

ím škola umlci býti má, on uil se od nho oním nevyrovnaným

spsobem jak vlaští umlci renaissance od výtvor sochaství antického

se uili, oním spsobem, v nmž jediné možnos vývoje a možnost po-

kroku je založena.

Individualita Myslbekova jest tak imponující, že již nyní mžeme
na nkterých dílech mladších socha našich vliv její postehnouti. Tak
kráí ua p. Bernard Seeling allcyoríckými postavami na radnici

Josefovské zcela zejm ve šlépjích jeho. Zejména Pilnost a spoivost,

mladistvá to postava ženská s vetenem v pravici, vedle úlu stojící,

úpravou roucha, náklonem tla a rznými detaily v provedeni Myslbeka
živ nám pipomíná. Ryze slovanským duchem prodchnuta je též D-
stojnost, muž v dlouhé íze, kolem bok širokým pasem spjaté, jež

dle píkladu Mánesova, pro pohanské pedky naše typickou se stala.

S beder mužn zdatné té postavy splývá široký pláš, eífektn v asy
složený, pravice ukazuje na desku, kterouž levice tímá. Hlava je po-

zvednuta, zrak smle ku pedu upen; nezcela píjemn dojímá výraz

a typ tváe, ponkud sveep drsný. Za to komposice sochy, i)atrn

pod dojmem dl Myslbekových vzniklá, je zdailá, a životnost dojmu

opravuje nás k náhledu, že i)y Seeling, v tomto .smru pokrauje,

pkných úspch se domohl. Z jinakých prací umlcových, z nichž

jeho dv skizze pro konkurs mostní tu toliko pipomínáme, jsou nej-

zajímavjší restaurace soch Braunových, blíže chrámu Kukuského po-

stavených. Seeling uchopil se obtížného úkolu toho s velkou pietou

a vpracoval se šastn ve zvláštní sloh geniálního tvrce sv. Luitgardy.

.I'st to, jak známo, pedevším živost a výmluvnos pohyb a pi všem
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neklidu barokka pec jistá monumentálnos, kterouž díla Braunova vy-

nikají.

Slohov témuž vku — a zas smru ponkud jinému — náleží

busty, jež Josef Mauder pro palác Nosticv pracoval. Jsou to ovšem
komposice pvodní, pi nichž však umlec s taktem tak jemným a se

zruností tak nevšední se vžil ve spsob pojímání, v úpravu draperie

i v onen zvlášt nesnadný, delikátn kapriciosní spsob modelace doby

Dienzenhoferovy, že" z nich samých již bylo zejmo, kterak v umlecké
povaze Maudrov nkteré tahy socham barokka kongeniální se na-

lézají. Také vliv moderní plastiky francouzské obráží se v pracích

mladého, v jistých smrech nevšedn talentovaného umlce tohoto. Mau-
drova díla nejsou nikdy nezajímavá, nikdy banální. I když mají své ne-

dostatky nepopiratelné, jako na p. skisze, s kterou pro skupiny mostní

konkurroval, a nártek pro pomník Havlíkv, prozrazují pece- vždy,

že z ruky umlce duchaplného a vzácnou jemností vkusu nadaného po-

cházejí. V postavách Libuše, Pemysla a Lumíra, kteréž ve skupin
mostní jsme vidli, postavil se Mauder na pdu národn eskou, teba
typu Manesovského v podob zjemnné a tím ponkud seslabené byl

tu použil. V duchu francouzském je zase myšlena a provedena deska

na rodný dm ermákv urená. Od reliéfu polovypuklého až k plné

plastinosti forem, z plochy zúplna vystupujících, jest na ní allegorická

postava ženská s nevšední hotovostí vymodelována. V levé ruce, k tlu
pimknuté, zvedá vtev vavínovou, sliná hlava její jest odklonna
a pohled obrácen vzhru k ruce pravé, jež jméno ermákovo do desky

vrývá. Posunkem tím a zárove též vlajícím rouchem jest pohyb vzná-

šení se znamenit vyjáden. Eurythmie obrys jest naskrze zachována,

aniž by živé pravdivosti dojmu na újmu byla. Co umlec jemné ruky

a bystrého zraku jeví se nám Mauder též ve svých pracích portrétních.

Busty Bolzanova a Jablonského, jež vynikají stejn noblesou pojímání

i živostí, tím vzácnjší pi podobiznách lidí, jichž tahy umlec ze sku-

tenosti studovati nemohl, poprsí známého umlce Pražského effektn

traktované a velkou podobností se vyznamenávající, svým asem na

Zofin vystavené, medailon dr. Braunera na hbitov Vyšehradském

ítáme mezi nejzajímavjší výtvory portrétní plastiky eské.

K onm socham našim, jichž jméno teprve v letech posledních

známým se stalo, náleží J. Procházka, který pkným návrhem pro

pomník Veverku spolen s J. Hergesellem pracovaným, jemuž od

komitétu Pardubického druhé ceny se dostalo, ponejprv na širší ve-

ejnost vystoupil. Umlci zvolili pro skupinu motiv ten, že vynálezce

ruchadla vedle bratrance svého se vzpímiv — budoucnost pluhu svého

vstí — motiv to plasticky psobivý, avšak pro povahu pedmtu ne-

zcela pípadný. Komposice celku zas, jež Myslbeka zejm pipo-

mínala, byla velice obratná, celkový dojem ladný, zajímavý a životný.

K slabším pracím náleží allegorické skupiny na Grand-hótelu umístné

;

velice zdailá jsou za to díla z oboru plastiky náboženské prbhem
posledních dvou let od Procházky provedená. Vedle sochy Panny Marie,

vynikající ušlechtilým rythmem linií, adí se sem sv. Eochus, pi nmž
Procházka co obratný luštitel problém rouchových se objevil a také

podrobnou charakteristikou postavy svtcovy umlcem myslícím se ukázal

;
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sv. JUji, o rok pozdji provedený, zas pekvapuje životností vylíení

a jakousi raomeutánuostí v pohybu, která pece dstojn klidnému dojmu
na újmu není.

Uvádímeli Josefa Strachovského naposledy mezi sochai na-

šimi, stavíme jej na to místo, protože co nejrozhodnjší realista jaksi

zavírá adu, kterouž s idealisty nejvíce výlunými jsme poali. On
v dobrém ocenní pedností a konen též mezí nadání svého také

napoád výhradnji pestává na tvoení dl s umleckou povahou jeho

se srovnávajících, a tak mžeme íci, že v posledních letech vyšly

z rukou jeho práce vesms pozoruhodné. Ješt pamtní deska Rokyca-
nova, kterouž rodnému mstu výmluvného kazatele Týnského daroval,

nebyla ve všech svých ástech stejn šastn myšlena a provedena.

Kdežto medailon s hlavou Rokycanovou v každém ohledu uspokojoval,

byly allegorické postavy dtské rozhodn slabší. Od té doby poznali

jsme adu portrétních poprsí, v nichž ve všech vzácný talent Strachov-

ského pro zachycení charakteristických rys tváe, jakož i velká jeho

zrunost technická zejmý byly. Vedle velezdailých bust dr. Riegra

a dr. erného jmenujeme ješt poprsí pí. M. ervinkové, práci to, jež

životností svou, podobností a pkným provedením detail vyniká. Tytéž

vzácné vlastnosti, jež ze Strachovského uinily jednoho z nejpednjších
portrétist našich, obrážejí se také v jeho dílech monumentálních. Bhem
posledních dvou let ozdobil umlec ten ti msta eská výtvory svými,

a jest jisto, že vlastenecká snaha Prahy i našeho venkova ješt asto
mu poskytne píležitos elné osobnosti z bližší i vzdálenjší minulosti

naší — jichž kultu on takka talent svj vnoval — spsobem na-

poád dokonalejším nám pedvádti. Mezi rokem 1882 a 1883 vznikl

pomník Havlíkv. S citem a porozumním vžil se tu Strachovský

v umleckou svoji úlohu a snažil se zobraziti v díle svém nepekona-
ného publicistu eského v podstat pravdiv a vrn, jak dosud žije

v památce souasník svých, avšak též vyhovti onm všeobecným po-

žadavkm umleckým, bez nichž by dílo jeho s úinkem monumentálním
se minouti musilo. Pesvdiv psobí na nás v ohledu umleckém již

hlava, s tím výrazem vle neoblomné a intelligence neobyejn bystré,

již žádnou námitkou v rozpaky uvésti nelze. Nad zrakem pím a vážn
dol upeným klene se mocn svraštlé oboí a elo s hnvnou arou
uprosted. Tváe osmáhlé, ústa k ízné odvet pohotová a pevná, ener-

gická brada dovršují dojem celkový. Tlo amarou odné jest lehce

zaklonno, levice k srdci pitištná zadržuje zárove pláš, dolenní ást
liostavy halící, pravice jest, jako by v gestu enickém, s dlaní vzhru
obrácenou, pozdvižena a ponatažena, kterýmž posunkem zárove uitel,

buditel i zastance lidu svého pípadn jest vyznaen. Postavení je právem
pevné a bez hledanosti sebevdomé, jak muži zcela o své mravní síle

nevývratn stojícímu písluší. Pláš, formovým i statickým požadavkm
pomníku zárove sloužící, není žádnou konvencionelní draperií, která

by s realistickým kostýmem jinakým v rozporu se nalézala; jest to

pláš s límcem kožešinovým, jakého Havlíek skuten užíval. Realism

jeví se též v provedení látek jednotlivých, v traktaci vlas a vous
jakož i v modelaci tváe a rukou. To vše pak pispívá, zárove s po-

drobným provedením všech detail menších a vedlejších, k jakési zvláštní



168 ^- Tyršova:

intimnosti dojmu, kterou pi osobnosti v té míe populární, jako Havlíek
jest, za pimenou uznati musíme.

Souasn skoro provedl Strachovský pomník vynálezc ruchadla,

jejž uvdomlé rolnictvo slavným krajanm svým v Pardubicích vztýilo.

Umlec pojal oba bratrance v tom momentu, kde mladší z nich, rolník

a vlastní vynálezce ruchadla, myšlenku svou staršímu, kovái, pomocí

malého modelu znázoruje a k zhotovení nástroje jej vybízí. Situace

ta jest o sob velmi šastn zvolena a s ídkou jasností vylíena. Rzné
povahy obou muž, rozvážný klid vlastního vynálezce a živjší tempe-

ranient bratrovce jeho jsou výborn podány, zejména mladší jest výtený
typ eského rolníka. Kostým doby je s plnou vrností v skupin za-

chován, provedení jednotlivých ástí jeho, jakož i všech detail vbec
velice pesné. Komposice bžným akademickým pravidlm se vyhýbajíc,

vyhovuje pece všem požadavkm díla monumentálního. Také v ponmikii

Žižkovu v Táboe, poslední to práci Strachovského, obrážejí se zejmé
všechny význané vlastnosti nadání jeho. Nepemožený vojevdce Tá-

borský stojí tu ped námi v plné zbroji s polským pláštm svým na

ramenou ; levice uchopila pevn jilec dlouhého mee, pravice v posunku

velitelském tímá buzikan. Jako tento dvojný pohyb rukou nám na-

znauje ob elní stránky povahy Žižkovy, tak též z typu a výrazu tváe

vyzírá inorodá energie i bystroduchá rozvážnost vdcovská zárove.

Základní rysy oblieje i detaily kroje a zbroje prozrazují podrobné

studium nejnovjších pramen historických. Všechny ty motivy, djinnou
pravdou poskytnuté, jsou pak za úelem dojmu životného a význa-
ného s velikou obratností zpracovány a využitkovány. ízný kontrast

mezi obratem hlavy a tla i pravé páže oživuje komposici sochy, kdežto

zas píkrá, spoe lánkovaná silhueta celku klidu písného dodává.

Žižka Strachovského je socha v každém ohledu velice zdailá — ne-

vyhovujeli ješt zúplna oné rázovit ideální pedstav, kterou si veejnos
eská o velkém reku husitském utvoila, zazlíváme to umlci tím mén,
ím astji jsme byli toho svdky, že ruka umlc i péro básník jinak

vzácn nadaných, marn se pokoušely dokonale vylíiti mnohostrannou

a pece oceliv jednotnou osobnost nepekonaného vdce Táborského.

Píští djepisec moderního umní eského poznamená as dobu,

v níž práv žijeme, co dobu kvašení, v níž množství smr nejrznjších

se kižuje a prostupuje, aniž by se dosud pedvídati mohlo, který

z nich vtší poet následovník a stoupenc v sob soustedí. Zárove
poznamená, že v letech tchto realism i idealism, smr národní, poz-
statky romantismu, vlivy francouzské a Mnichovské, linearism i kolorism

mly representanty své mezi figurálními malíi eskými, dodá však

také, že všichni ti stoupenci snah nejrznjších svorn vedle sebe

postupovali každý tou cestou, na niž individualita osobní, okolnosti

vnjší neb i náhoda jej poukázaly. Není náš umlecký ruch tak živý

ani tak hybný, aby tu možný byly ony prudké stety smr, ony vášnivé

zápasy stran, v nž jinde, ve velkých stediskách umleckých malíi a

s nimi též obecenstvo se utýkali neb dosud utýkají. Vždy i najeden

z umlc našich není sám v sob zjevem jednotným, klon se tu blíže

k tomu, tu k onomu smru, podle látky, o jejíž vylíení se mu práv
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jedná. U nás není ani onoho antagonismu zásadného mezi akademií

a jednou ástí umlectva, který jinde, na p. svým asem v Paíži,

tak mocn vzrušoval spolenos otázkami umleckými se zajímající.

Velká vtšina odchovanc akademie Pražské jakmile práh sín uební
pekroí, setásá se sebe zásady, jež jí tam vštípeny byly, o nichž tuší,

že na výši moderních názor a vymožeností naskrze nestojí, a hledá

bud v nkteré škole zahranin neb v náklonnostech svého talentu

nová vodítka pro snažení svoje. Tak stalo se pirozen, že nejstarší

a doasné nejmladší naše generace umlecká mají do sebe jisté tahy

píbuzné, kdežto nejelnjší representante malíství eského mezi obma
stojíce, jak v technických vlastnostech, tak v zásadách tvoení umle-
ckého nižádné stopy svých let školních si nezachovali.

Chcemeli nkolika slovy charakterisovati „školu Staropražskou",

mžeme íci, že v koncepci i technice je odnoží t. zv. smru romanti-

ckého, který v první polovici tohoto století zejména v Nmecku a Ra-
kousku kvetl, pibíraje na sebe formy rzné, dle rzné národnosti

umlc jej vyznávajících. Všude však sahal pro látky své nejradji do

minulosti stedovké, neznaje arci onoho širokého pojímání sujet

historických, onoho prohloubení výrazu a typu, ani smlého provedení

technického, ni brilantního koloritu, bez kterých si nyní malbu histo-

rickou pedstaviti nemžeme. Z elných Pražských pedstavitel tohoto

smru zbyli jedin Lhota a Javrek, umlci ve svém spsobu vy-

nikající, od nichž jsme v letech minulých, dokud úad uitelský tak

výhradné as jejich nezabíral, uzeli mnohou pozoruhodnou práci, vý-

znaný moment z djin eských nám pedvádjící. Také Petr Maixner

náležel do ady této, jakož i A. Habal, rodák Skuteský, jehož dílo jsme

ped dvma roky v Praze seznali, jenž v letech padesátých ve Vídni

psobil, a v kvtu mládí tam zemel.

O Maixnerovi, jemuž pohrobní vzpomínky a ocenní s péra

povolaného v listech tchto se již dostalo, nebudeme se z této píiny
šíiti

;
jen strun zaznamenáváme, že v poslední léta spadá krom

Výpravy Vlastiny, rozmrného to obrazu olejového, jenž k nejzdari-

lejšíra pracím umlcovým náleží, poet jeho nejlepších restaurací stedo-

vkých obraz nástnných (v kostele sv. Barbory v Hoe Kutné,

v Slavtín, na Staromtské vži mostní atd ), obor to, v nmž sotva

kdo jemnocitného toho znalce eských maleb gotických a pesvdomitého
i sbhlého obnovovatele jejich nám nahradí.

Od Habal a, umlce zvláštního též tím, že byl hluchonmý, vidli

jsme v salonu Lehmanov obraz historický z r. 1853, který nám jej

prese všechny nedostatky zastaralé techniky ukázal co talent, jenž

k nadjím nevšedním opravoval. Thema malby Albrecht II., hrab
Habsburský loui se ped odjezdem svým do Palestiny s rodinou svou

a pijímá písahu svého syna Rudolfa, ze bude následovati otc svých,

jest ponkud odlehlé a nezcela vdné. V hlavních pednostech obrazu,

vniternosti a vážné opravdovosti výraz a v pípadnosti a výmluvnosti

posunk, na mladistvý vk umlcv zcela neobyejných, obráží se snad

též vlastnosti, jež v jemn ostrunné duši nedostatek mluvy a sluchu

záhy vzbuzuje. Komposice celku je nenucená a pípadná. Hlavní skupina

Rudolfa a otce jeho stojí též v hlavním proudu svételiiém, skupeni,
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jež ostatní lenové rodiny na pravé stran tvoí, jest mén intensivn

osvtleno, ostatní osoby jsou vhodn v pološero pošinuty. Sem tam vadí

nám ovšem jakási paralleluos linií, avšak šastná rozmanitost v typu,

v stáí a v pohlaví osob nedostatek ten opt vyvažuje. Šedavý, jedno-

tvárný kolorit, svtla ponkud „sklenná", tžké stíny a modelace nedosti

životná jsou vesms píznaky školy, pod jejímž vlivem Habal se vyvinul.

V ovzduší zásadn jiném ocitujeme se pistupujíce k oné skupin
umlc našich, již v šlépjích mistra Mánesa postupujíce ideální své

koncepce na základech formové mluvy ryze národní provádjí. František

Že ní šek byl první z malí našich, který rozpoznal význam Mánesv
a pihlásil se pólo vdom, pólo bezdky, již v pracích let jinošských,

první k praporu toho umlce, jemuž dosud jedinému — a to bez-

dn — se zdailo povzbuditi u nás zárodky národní školy malíské.

Ukázalo se na malbách v prostorách národního divadla provedených,

že cesta, kterou Ženíšek a s ním Aleš a také Tulka tam se dali, je

pravá a zárove též že zásady umleckého tvoení, kteréž oni z dl
Mánesových si vytli, jsou z tch, na jichž základ mladé síly umlecké
dále samostatn se vyvíjeti mohou. Tak nejsou též díla Ženíškova, pi
vší velké vnitní píbuznosti, ni v komposici ni v mluv formové žádné

oplesky výtvor geniálního onoho tvrce typu eskoslovanského, nýbrž

mají svoje zvláštnosti, slabosti i pednosti, tak osobité a charakteri-

stické, že Ženíška k nejoriginálnjším mezi malíi eskými právem

ítati musíme. Malby divadelní, hlavní dílo Ženíškovo z let posledních,

nalezly již posouzení v místech tchto. Z obraz, jež vedle nich neb

po nich z rukou umlcových vyšly, stojí jim sujetem neb pojímáním

nejblíže rozkošná postava Milostné lyriky, kterouž jsme v roce 1882

na Žofín uzeli. Svží formy mladého ženského tla, voln se vznáše-

jícího, dvojice blostných holub na natažené páži dívin se laska-

jících, roztoužený výraz tváe i nálada krajiny v jarní kvtnaté zdob
u nohou jejích se prostírající, charakterisují pedmt oním, prost

malebným spsobem, který Ženíškovi je vlastní. Oblé, mkké a pi
tom pece zdatné formy, ržový inkarnat s plavým vlasem roztomile

harmonující, typ oblieje plný naivní nhy, tento celek zvláštní v isté

spanilosti a zdravé ryzosti zásadn se lišící ode všeho, co v oboru

podobném souvké umní jinonárodní produkuje, pipomíná nám do

všech detail allegorické postavy na strop foyeru a hledišt divadla

národního. Pi všem idealismu v pojímání a v mluv formové prozírá

pece u Ženíška vždy též svdomité studium pírody, bez nhož umlec
skoro bezvýminen v prázdnou šablonovitos upadá. Nejen v kresb,

modelaci a pohybech, také v karnaci a koloritu vbec jeví se snaha

po pravdivosti a životnosti dojmu, kteréž moderní názory realistické

právem tak nerady pi díle umleckém postrádají. Také nejnovjší

velký obraz Ženíškv, Božena, jest na základ studií nejbedlivjších

vytvoen. Po prvé rozešen v díle tom spsobem opravdové umleckým
úkol dosud nedostaten pojatý a pece ve mnohém ohledu nemálo

vdný. Obraz Ženíškv pidržuje se do podrobná líení, jež o setkání

knížete Oldicha se slinou dívkou selskou Dalerail podává. Akoli pak

k suchoparnému vypravování kronisty tah za tahem pilíná, pece jest

to celek plný poesie a pravdy vnitní, výjev tak jasn a pesvdiv
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vypravovaný, zet zvláštního výkladu nepotebuje. Pochopujeme pln,

že kníže ped zjevem tím, spanilým a zdatným zárove, oe svého

tázav zadržel „plameny lásky v prsou svých pocítiv," že dívka „snhu

blejší, labut jemnjší" nesmle a pece jaksi milostn dviv k mužn
dstojné postav jeho vzhlíží. Umleckým stedem komposice jest právem

Božena, jež v samém popedí stojíc lepostí a svtlostí zjevu svého

z podízeného a temnjšího okolí v blostné pvabnosti vyniká. Jak-

koli sliná ta postava jest v ryzé typické eskosti své volným výtvorem

fantasie umlcovy, pece zas by tlo tak znamenit životné bez pracné

prpravy studií bylo vzniknouti nemohlo. Svdomitos a jistota, s níž

Ženíšek veškery formy ovládá, jest vbec z celého obrazu zejmá.

Kresba je tu naskrze pevná a jemná zárove, a pece není virtuosnos

ve zbytených a hledaných skurcách nikde na jevo stavna. Modelace,

pi vší plastinosti delikátní, karnace jakož i kolorit rouch i krajiny

jsou v dokonalém souhlase s dojmem reálným. Protivy mezi svtly a

stíny nejsou nikde vtší, než pi výjevu býti mohou, jenž pod širým

nebem se odehrává. Zvláštní harmonie tón pevážn svtlých a místy

opt ponkud tlumených, tyto jako lehkým úderem vyvolané a jasn

znjící akkordy barevné, jejichž dominantou vládnoucí zele jest, sou-

hlasí výtené s idylickým rázem píbhu, ješt zvýšeným okolností tou,

že umlec ásti krajinné, již o sob velice zajímavé, rozmry ne-

obyejné vykázal. Pi všem realismu, jehož Ženíšek takto v detailu se

dopíná. zstává pece zase idealistou co do celkové koncepce své.

Jeho skupiny nemají nikde ráz pouhé nahodilosti, ony jsou zcela dle

zásad umní ideálního s rozvahou uspoádány, v liniích rytmických

vybudovány, konturou plynulou a ladnou ohranieny, rovnovážn proti

sob kladeny a postavami podízenými opt umle mezi sebou spojeny.

Tak komposice celý výjev z oboro všednosti povznáší opt u vyšší íš,

a v ní spoívá z ásti podstatné tajemství oné lahody a jasnosti, jimiž

obraz tento nás poutá.

V obor malby dekorativní spadají tyi poátavy poas roních

na domu Wiehlové v tíd sadové, od Schickanedra dle kartonv uml-
cových provedené, kteréž již pouhými' silhouetami svými z daleka ruku

Ženíškovu vstí, dále pak sjíraíitto na erpací stanici Staromstské,

o nmž jsme se již zmínili. Jest tu vylíena scéna z oblešení švédského

tahy ráznými, výtené pispsobenými úelu kresby i spsobu provedení

jejího. Komposice výjevu je mistrné jasná jak vzhledem na odstupování

osob a skupin, pro dekorativní úinek tím dležitjší, tak vzhledem

ku pedmtu samému. Statení obhájci — z nichž vyniká zejména

postava odvážného studenta až k samým adám nepátel proniknuvšího

a pažbou své pušky proti dorážejícím na dstojníkilm švédským zdatn
se bránícího — zaujímají dv tetiny obrazu, kdežto Švédové skrov-

njším potem muž a skrovnjší prostorou, jež zaujímají, zejmé co

podléhající jsou oznaeni. Tato situace též v pohybech obou stran

znamenité se obráží : kdežto echove smle ku pedu se ženou, couvají

nepátelé neb stojí na míst, a proti každé rán z jich strany namíené
zvedá se obranné neb útoné zbra eská, což zejména v stedu kom-
posice jest velice úinné. Pi tom jest výjev tento v skutku velice na-

pínavé podán, k emuž zcela neobyejná pesnos a síla v pohybech
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nemálo pispívá. Žádný z tchto student, mšan a voják nebodá
na piano, /Áduý nechápe se pušky, cepu neb kordu svého nejapn,

každý tímá zbra v kepké páži s pevností a obratností bojovníka

zkušeného, každý rozkrouje se, obrací, pikruje tak, jak situace toho

vymáhá. Tak jest sgrafíito na prelí vodárny v každém ohledu dstojné

zobrazení památných chvil, kdy stará eská síla naposledy v samoinné,
hrdinné obran domoviny vítzn se osvdila. Jet Ženíšek stejn šasten

v zobrazení výjevu klidného i scény nejpohnutjší ; zdravá spanilosÉ

ženská i zdatná kepkost mužná nalézají v nm liitcle stejn povolaného.

Že také v pojímání humoristickém Ženíšek dovede veškery skvlé

stránky talentu svého k platnosti pivésti, o tom pesvdil nás svým

rozmarným cyklem, známou pohádku o sviátkách a Petrovských vý-

ten illustrujícím. Cyklus ten, sestávající ze sedmi obrázk, v dlouhý

pruh spojených, objednal ped asem jeden z Vídenských obchod um-
leckých, vloni spatili jsme jej na výstav Žofínské. Jest to práce, jež

koncepcí i provedením nejen k nejzajímavjším pracím Ženíškovým,

nýbrž — pravíme to s dobrou rozvahou — k nejlepším výtvorm
v oboru podobném náleží. S taktem mistrným zstává celek na onom
rozhraní mezi pohádkou a píbhem skuteným, jak znázornní výtvarné

v pípadu podobném toho vyžaduje. Pevná a ízná kresba dominuje tu

právem koloritu toliko lehce nadechnutému. SpustlosC, surovost, lakota

a nízká obmezenos zraí se všude ve tváích zlosyn, však tu neb

tam s jakýmsi pídechem kominosti, jenž nám nenápadn pipomíná, že
humor umlcv nad djem líeným se povznáší. Též celá ta znamenitá

charakteristika postav a hlav zastavuje se práv pi áe, pes nižto

s plnou opravdovostí dále vedena jsouc, odpor a ds by v nás zpso-

bila, jest nám, jako by mimovolný úsmv na rtech vypravovatelových

prozrazoval, že pece jen o pouhou pohádku zde bží. Celý traktament,

a celkem též komposice, a místy nezcela nenucená, jsou t plném sou-

hlase s obsahem bajky, jež ve slupce humoristického vypravování na-

uení o moci zlého 'svdomí v sob tají. Jevišt krajinné pimyká se

osvtlením a náladou vždy tsn k dji samému a jeví onu originálnos

a šíku koncepce, kterou jsme též pi Božen vytkli.

Jen povšechn a ^oubornc mžeme se zmíniti o ad podobizen,

jež poslední dobou z ruky Ženíškovy vyšly. Jistota a precisnos kresby,

v níž podobnos tah vždy pedevším jest založena, energická modelace

a charakteristické pojímání jsou pednosti jim všem u vzácné míe
vlastní, pednosti to, kteréž pi portrétu mužském, a to zase nejvíce

pi osobnostech starších, s tváí životními zkušenostmi neb prací du-

ševní co do výraznosti prohloubenou, ku zvýšené platnosti picházejí.

Se Ženíškem tsn spíznn co do hlavních cíl umní svého —
a podstatnými vlastnostmi nadání a názor svých od nho se liší —
jest Mikuláš Aleš, spolutvrce monumentálních maleb foyer divadla

národního zdobících. Nemžeme žel zaznamenati žádného díla, kteréž

by umlec ten v letech tchto byl dokonal. Záleží to jednak ve vše-

obecných našich pomrech umleckých, jednak ve zvláštním smru na-

dání Alešova. Je on pece jen více poetou než umlcem výkonným,

myšlenku pak, byt sebe originálnjší, sebe hlubší byla, neocení veliké

obecenstvo nikdy, když v provedení do všech podrobností propraco-
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váném výra/u nenalezla. Ani illustracní práce Alešovy nejsou tak pesné
11 svodomit provedeny, jak toho vkus valné vétšiny obecenstva vyža-

duje, i pi nich podaí se jen patitoli zvláštním jemnocitem nadanému
vniknouti ve vlastní intence umlcovy. Litujeme toho tím více, any tyto

intence jsou vždycky ryze umlecké, každé snahy po banálním eftekt i

prosté. Pipomínali nám Aleš svou suverénní nedbou formálních poža-

davk malíských jistou skupinu umlc nmeckých, z první polovice

tohoto století, kteí v pímém kontrastu s vtšinou malí nyní žijících

jediné obsahu svých výtvor význam pikládali, spsob vylíení jeho za

vc mimotní a vedlejší pokládajíce — tož zas tím zásadn od nich se

liší, že jeho myšlenky nejsou nikdy chladné neb temné abstrakce, jim/

tvaru znázornitelného vbec nenucené dodati nelze, nýbrž idey cele

maleb)>é, básn vi/fvarm myšlené. Tím, jakož vbec veškerou svou

individualitou jest Aleš ryze eský. Jak dokonale v národní živel se

vnoiti dovede, a jaké perly z nho vyvažovati zná, ukázal v nejedné

postav ze svého cyklu divadelního : že také v íši pítomnosti a sku-

tenosti se zrakem bystrým se rozhlížeti umí, o tom svými znamenit
charakterisovanými studiemi krojovými a typovými z luh eských nás

pesvdil.
Pedstavitelem tradicí Manesovských, a nikoli tak rozhodným

jak Zeníšek a Aleš, jest, i spíše snad byl, též Josef Tulka, o jehož

tajeplné osudy svým asem užší kruhy Pražské nemálo se zajímaly.

Uvádíme jej toliko, aby jméno tohoto, vzácným jemnocitem nadaného
a velice svdomitého umlce zde nescházelo, a malby v losgii divadla

národního jsou jedinou prací z let poslednjších, jež obecenstvo eské
od nho seznalo. — Také v nkterých pracích Adolfa Liebschera zraí
se zejm vliv Mánesv, a to jak se nám zdá, napoád rozhodnji, však

celou povahou umleckou náleží on pece jen smru povšechnjšímu,
jenž jest realismu bližší, i stavíme jej proto co zjev celkový na místo jiné.

Idealistou celým základem nadání svého jest za to Felix Jen-
newein. ítáme jej k nejzajímavjším zjevm mezi umlci našimi,

pro zvláštnosti nepopiratelného jeho talentu i pro zvláštní tu, ekli
bychom umínnosí, s kterou písnému studiu technických podmínek
umní svého se vyhýbá. Kritika znalecká i úsudek laický pi nejedné

píležitosti vyetly Jenneweinovi etné nedostatenosti formáln, avšak

8 úspchem nedosti patrným. Pi tom však nescházejí mu nikterak

schopnosti ryze výtvarné, on dovedl si vytvoiti svou vlastní mluvu
formovou, o niž bychom si arci nepáli, aby v užívání všeobecnjší
pešla, kterou však pece pln uznávati mžeme a musíme. Nadání
jeho jest hluboce založeno, snaha po vážném dojmu opravdová, což

dvma pracemi cyklickými v letech tchto provedenými opt osvdil.
První z nich, Píse a úinky její lícící, vyniká skutenou silou a

hloubkou koncepce. V ele stojí Poslání písn, pak následují : ukolé-

bavka, píse lásky, píse útchy, píse kostelní, píse radosti, píse
úmrtní a na konec návrat písn k Tvrci, který ji byl k útše lidstva

stvoil a na svt vyslal. V život reálný zasáhl Jennewein ptidílnou
komposicí Da z krve pezvanou, r. 1882 na Žofín vystavenou. Jak-
koli thema práce této, niení rodinného štstí válkon, v níž všeobecná

povinnosí branná te v.5echny zve, jest pímo ze soudobé skutenosti
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rerpáno, pece umlec dovedl celok Lásnickou náladou prodchnouti a

jakýmsi pelem ideálním jej obestíti. V ohledu technickém tyto listy,

na rei)rodukci svtlotiskovou vypoítané, jeví pokroky znanjší, zejména
pokud kresby a modelace se týe. Také proporce jsou mén táhlé,

výrazy rozmanitjší a tvary neztrácejí se duchovíte pod rouchy je

kryjícími, jak ve starších pracích Jenneweinových se stávalo. Pozoru-

hodný je také zde jemný smysl umlcv pro charakter krajiny, jehož on

vždy spsobem velice psobivým k zvýšení nálady použiti dovede.

Mimo klopotný ruch národního našeho života vyrostl a vyvinul

se umlec, jehož pece plným právem ku svým poítáme — Vojtch
Hynais. Kdo se kdy kochal v dekorativních malbách, jimiž on míst-

nosti královské v národním divadle ozdobil, kdo okem vnímavým po-

hlíží na geniáln rozvrženou jeho oponu, pisvdí nám, že talent

takového druhu uprosted našeho každodenního boje o život by tímto

spsobem se byl rozvinouti nemohl. Právem povolali jsme si jej, by
hudbou svého šttce nám oslavil dovršení zlatého domu Nadvltavského,

jeho umní oceníme pln jen ve chvíli nálady úspchem rozjaené,

v okamžicích, kdy mysli naše splnním tužeb dlouholetých radostn
jsou vzrušeny; rmut starostí a trpkost sklamání nejsou vhodnou folií

pro ty šastné lidi, jež on jako pímo ze zlatého vku lovenstva
na plátno svoje penáší. Pi tom Hynais, jakkoliv postavy jeho mluví

s pízvukem rozhodn francouzským, pece jest echem dokonalým,

v jeho umní idylickém nalézá ohlasu nejedná struna, jež v písních

venkovského lidu našeho jasn zvuí, on je cele náš svou jemností a

klidnou veselostí, vnímavostí pro náladu krajinnou, svžestí a naivností

své koncepce, svým vzácným, skoro hudebným citem pro rytmus barev

a linií, Principie, které v Paíži za své pijal, ono zvláštní úinné
slouení idealismu s realismem životným, spsob modelace, bez silných

kontrast úinku plastického se dopínající, úprava rouch, nemén pak

plavý ten kolorit prodchnutý harmonií nejjemnjší, souhlasí s povahou

jeho tak dokonale, že neznáme umlce, jehož individualita by v nás

dojem jednotnjší a v sob více vyrovnaný zstavovala. Tyto vzácné vlast-

nosti obrážejí se ve veškeré produkci Hynaisové. Chceme tedy jen ješt

uvésti, že hlavní, dosud nedokonenou prací umlcovou z doby nej-

novjší jsou tyi dekorativní malby pro villu Lecomtcovou v Auteuillu

urené, Sv. Cecílie, kterou, jak známo, pro Bendlova Sketu s obtavostí

vzácnou provedl, náleží pro naivní líbeznost výrazu, každé sentimentál-

nosti prostého, pro istou pvabnos svého zjevu k nejlepším moderním

zobrazením svtice této, Hynais vydobyl si vzácným talentem svým

v Paíži již jména velice estného; pro toho, kdo hmotných doklad
k tomu vyhledává, podotýkáme, že barevná skizze jeho opony divadelní

tam za 15.000 frank kupce nalezla v osob p, Gobillona, obchodníka

s pedmty umleckými.
Z rodi eských, však na pd cizí podobn jako Hynais na-

rodil se též Pavel Mervart. ^) Zvdli jsme o umlci tom teprve vloni,

u píležitosti výstavy Žofínské, a vadili jsme jím v utšen se rozmá-

hající kruh umlectva eského opt talent nový a vzácný. Mervart stal

') Otec Mervartv pocházel ze Skute, odkud na pdu ruskou se vysthoval,

kdež mladý Pavel r. 1855 se narodil.
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se v Paíži, kam pro doplnní svého vzdlání technického se odebral,

žákem H. Lehmanna, odchovance Ingresova. Pi obraze na Zofín vy-

staveném, který Výjev ze zátopy líí, jeví se smr Ingresv ve velké

a ideální koncepci forem a dje znázornného, jakož i v pevnosti

kresby a pesnosti kontury. Pevaha kresby nad barvou — aspo na

tomto obraze, kde karnace místy ješt tóny sklenité vykazuje — a

ušlechtilá ladnost všech hlavních linií, jsou odznaky, jež umlec se

smrem znamenitého idealisty francouzského sdílí. Možná, že nynjší

kolorit a nynjší techniku Mervartovu dle díla tohoto již posuzovati

nesmíme. Jest to práce starší, po níž r. 1882 Níhilistka následovala

a k níž roku 1883 Mladý Mojžíš pistoupil. Oba obrazy tyto byly

medailemi poctny; umlec sám pak pipuštn k státnímu „salonu trien-

nálnímu", kam toliko díla vynikající pístup mají. - Roku loského
dokonal Mervart podobiznu paní Ackermannové, duchaplné básníky

a lilosofky francouzské, který obraz za chef d'oeuvre umlcv platí a

vysokými kvalitami provedení svého vyniká. Pi tom pi všem jest

Pavel Mervart nejskromnjším lovkem na svt; vstávaje s jitenou,

pracuje bez únavy, a chceli sob odpoinouti, zasedne k pianu, jež

napoád oteveno jest; nebo co pravý ech jest Mervart též náruživý

hudebník. „Jsa Francouz spsoby svými" — a uvedeme slova kritika

Paížského — „živou svou výmluvností a joviálností, zstal on Slo-

vanem velkými aspiracemi, šíkou ideí a poesií svou. Velké obrazy

historické, o kterých v mysli své pemítá, jsou vesms z djin velké

rodiny slovanské váženy. Tak dlá Pavel Mervart es vlasti své, krásné

echii, tomuto klenotu Evropy centrální." (Dokonení.)

Nové písemnictví.

Básn.
I.

Na blankytu našeho veršovnictví vycházejí a rojí a blýskají se

stále nové a nové záivé hvzdy a tpytivé hvzdice, erstvá a zase

erstvá svtelná zídla líbezné umny.
Adolf Heyduk uštdil nám rychle za sebou hned dv* nové

básnické sbírky : Na pástkách v Poetických besedách a Písn v Nové
bibliothéce spis veršem i prosou. Pisn, k nimžto pidána jest Heydu-

kova zdailá podobizna, jsou mé malikosti pátelsky vnovány, a to

ukládá mi zde jakousi zdrželivost. Nicmén bude mi však dovoleno

vysloviti pesvdení své, že budou tenástvem naším nejmén tak

povdéné pijaty jako jiné pední knihy Heydukových poesií. Jest

vru každá jeho píse ilá, jí

z oí bujná svžest záí,

jasná, hladká na ele i tván,

v zrstu lad i síla,

šat má doinácibo kroje.
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k nati ni mže klade,

za pás snítkn clivojc:

národní jo píse moje.

A právem mže l)ásiiík dolo/it.i

Jo ta malá písofi moje
jnostodušná všude,

jio cizin neziitdii/.í,

v jasné zídlo ixtluideU si' hi(ui/.í,

„Náin poje lid," napsal Kollar hrdé; ,.n;ini péjo Hoyduk jako

lid," ni/eme íci radostn my. V^izme na ]>., jakou ryze eskou tou-

žebnou náladou diví se J)irok lahut

:

Xelie se zatáhlo

do šíi'ky, do (hili.

divoké labut
k západu spchaly

;

letly poil mlhou,
nizounko pi zemi,

šumíce bílými

perutmi.

Letly, lelly.

v (hílce jich ])i'uh šedý
ztrácí se, uniká
ped mými pohledy:

s lumi však u moe
pud mlhou pi zemi
povívá touha má
perutmi

!

tme báse zaínající slokou

("eska zem samá rže.
jako kytka živá,

kterou panna \)\\ veselí

na srdéku mívá.

Nebo sledujme ('eskou ev

Nechlubte se í-eí svojí.

chaso pýchou jatá,

proti eských zvuk zdroji

chd je pramen zlata;

projdte si celé svty,
v kterých hlahol roste,

libjšíli jsou kde kvty
písn prosté?

Y úvod do sbírky Na pástMch, do svého domova na Ryclimburk

zalétaje, zadumává se Ileyduk v u])omínky na matku s bílým epekem,
na sesivlébo otce v Bibli toucího a na pohádky pi kolovrátcích po-

vídané. A rzné ty a jiné národní zvsti, balady a žerty nyní s námi

básník v mistrn ))ružnýcli, jadrných a zvuných verších sdílí, prosté

idey, dje a postavy, jak je obraznost našeho lidu svému duchu pi-

spsobila. V Odprose dosáhne zlý bratr klidu pouze osobní jakousi

kajicí zpovdí, již poškozenému bratrovi, teba po smrti, iní, a Vozka

a mlyná ve Vtrníku podléhá litrapám svdomí, pokud svou vraždu ne-

odiní samovraždou. Dva sny varují ped obapolným hnvem : v nm
tají se dvojí smr. Krvavá msta záští sáhá až i za hrob : tak za ni

Tžká je pokuta boží. Soucit lidu, jak svdí Pnpíežník, vztahuje se

i na nmou tvá, na kon, jichž týrání stíhá tžký trest, Jsouli Kama-
rádi zloincové, i mrtvý druh druhy znií. Zazdná obsahuje proslulou

Rychmburskou povst o dcei otcem utracené. Vodník pináší nový

motiv o tomto zbytku z našeho bájesloví : hoch odal vodníkovi nezni-

itelnou lýnou svatební botu a následkem toho se nemohli oženiti ani

ten ani onen ; nebo kdo tu botu má, nemže se oženiti, a proto zní

poslední sloky

:

Co se ješt s botou dalo,

nevím ani dost co málo,

ondyno jen pravil kdosi,

že ji nevím kdo zas nosí. —

Od tch dob, a as se mní,
o tom, kdo se neožení,

pannu slyšeti í vdovu:
„Ten má botu vodníkovu!"
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Jaký význam asi vzí za touto bájenou botou? Vbec není

s vodnikem, jeli ženicbi, radno žertovati. Vodníkova pomsta stíhá toho,

kdo mu kazí svatební hod, trestem utrpení. Vyplnné pání hájí právo

mrtvých na píslušný jim klid a Prsten jejich posmrtní právo na jejich

jniéni hrobové. Krásnou raetamorfosu nalézáme ve Dvou ržích: junák

utrhne na dívin hrob rži, která se v noci v pannu mní, lásku

jeho si vyprosí a pak navždy uvadne. Junák zhyne žalem pro ni

:

Vsadili mn také ke jak dívce prve; Kvt ke kvtu stále kloní se a shýbá,
nezkvetl krom jednou rží jako z krve, jak když milý milou objímá a libá,

ale divno vru, jara mocná síla urva lže nikdo zde se neodváží:

na druhém te'ž kei kvt zas vynutila. duše jsou, dí povs, jož ty hroby stráží.

U bezedné sluté ješt po své smrti neklidem pokutována jest

vražedlnice svého dítte — eská Marketka. V Kovkopovi šedivci zhyne

vrah, kdežto vraždnho vyšší pomoc zachrání. Vbec vyžaduje náš

lid, by zloin byl dostižen pípadným trestem. Tak Vina jezdí po smrti

na žhavém sudé za to, že za živa míchal víno

:

Kily by kletba víech, kdo pijí. ale v Cechách kdy by tla
sáhla k nebes týnu, takých šeiem stydla,

tisíce by takých zvstí nebylo by ani jedné
bylo vkol Kynu, cesty bez strašidla.

Ohnivý dm jest dokladem nenávisti, jakou náš lid chová proti

lakomcm : lakomec zapíše se tebas i dáblu, satan si ho chut na

plamenných kídlech odnese a kde bylo lakomcovo bydlišt, zíti pak
žhoucí dm. Bratr Ivan dvtipn ukazuje k tomu, žef i nejzbožnjší

se zapomenouti mže. Drastických žert je náš lid z celého srdce

milovníkem. Parodie Na zámku konené posmívá se citnfrlínsko-eldo-

rádské lásce paní direktorky s panem kanceláským. Upoután// rarach,

jakmile se mu podaí vazbé uniknouti, ihned vjede do ženy zbohatlé,

kterou pak nezhojí nežli zvednutá pés. Na staré ženy má venkovan
obzvlášt spadeno : liouhovaná baba, to babizna in genere, která prost-

ností Petrovou a dopuštním Kristovým v údél za svou hlavu dostala

hlavu ertovu.

Sbírkou Na pástkách podáu jest nový vzor, jak se obohacuje

poetická literatura národní, „Warum in die Ferne schweien? Sieh,

das (jute liegt so nah!"
Jlanunuinem, tolikéž v Poetických besedách vyšlým, zabrousil si

Svatoi)luk Cech jakožto humorista do posvátné Indie. Marn zrazuje

ho z té práce jeho národní smr:

eknou: Tolik vábných kvlíí

eká jenom na poety

v našich luzích, tolik hrdin

v dj knize domácí —
a ten kams až do Indie

pro šašky si' trmácí I

\ie rarach pokušitel vítzí, a básník spchá do prales hindu-

stánských, jež ostatn možno také najíti teba nad Vltavou nebo nad
Tlil nájem. A potomek tohoto rekovného krále praopa, vr-tevník -osví-

USVÉTA lt>86. 3. 12
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ceného devatenáctého století, poslední Hanuman, jest rekem naší opií
bajky. Když jej královská matka kdys ve stinném koši sykomory uspá-

vala, zastelil ji námonnk a vzal opího králevice s sebou do ^vropy,

kde tento ve vzácné roucho pistrojen, jest nucen na kvikavém kolo-

vrátku provádti umlecké kousky : uklánti se, v karty hráti, krm
krájeti, párátka užívati a t. p. Pán jeho zatouží však posléz po moi
a vsedne s ním na lo vezoucí podnikavého impresaria s herci, s pri-

madonnami a balerínami do Indie, na jejichžto bezícli se koráb roz-

tíští a vše ve vlnách pohbí až na opího božského prince šastnou
náhodou zachránného

:

Hannman z té ví-avy vyšplhal se as opikou, jež se na nm pevné
na stožár — v tom blesku žeh — držela, hloub oceánu hnvn
hromu rachot — vrchol stžn klesl vyplila jej na indick)' beh.
v rozkyplé vlny šleh — — — — -- — — —

Hanuman, druhý Petr Veliký, vrací se do své rodné vlasti jakožto

královský reformátor v imponujícím svém umleckém hávu

:

Frak šarlatový s hojnou tásní zlatou jejž nosil slavený syn Korsiky;
a spodky fialové za odv le zlatý stapec v každém visel rohu
sloužily králi; hlavu hrd vypjatou a nad ním chochol mohutný se skvl
kryl divotvárný klobouk veliký, ze zlatých drátk, pestrých per a skel.

podobuý onomu ve tvaru, slohu. Ten oblek vru dstojným byl boh!

A v nm ohlašuje opiímu snmu první adu svých oprav : od-

stranní ohonu, zmnu zadních extremit v ádné nohy a zavedení šatstva.

Starý op Vindragupta, který proto — opíraje se o slavné opií djiny,

pírodu, opportunitu a zvykovou kontinuitu — opponovati se opováží,

jest rozezleným králem vyzván opustiti snm, a chytrý lichotník Bhan-
dragura stane se prvním ministrem. Ale kde vzíti šatstvo pro všechny

opy? Geniální král ví radu:

Tam nedaleko, kde náš prales vroubí i klenoty a šperky vzácných krás,

beh písitý, pod nímž se moe hloubí, že z pokladnice této každý z vás
v dar pinesly nám oceánu vlny mž zapyšni se od hlavy až k pat
rozkošných šat výbr nesíslný v hedvábí, krajkách, sametu a zlat.

Opií stát oblekne se v divadelní šatstvo — pravé šibinky opií
zaínají. Reformy se pivedou k místu, a jak po veliensku to nyní

u krále chodí, vidíme z toho, že sín i park poízeny z kulis a že

hosté jeho dostávají k jídlu obarvené papírové raassy:

íš jeho ve všem lidské mla ády, a všichni správné brali dietu.

i dobrodiní konstituní vlády, O rzných zákonech se usnášeli
dal opm právo, po evropských vzorech, a snesení svá králi pednášeli,
mí krásné e(M ve zvolených sborech. jenž v plné sláv, sed na svém trón
Tu poslancové klidné pemýšleli to velkolepé bylo divadlo —
o nových daních, íše rozkvtu, vždy snesení ta výslech blahosklonn
ba nkteí též opponova smli a potom dlal, co mu napadlo.

A podobn zízeny a zlidštény všechny stavy. Dsledn dostaví

se též opí sociální krise a následkem Vindraguptových piklv i revoluce.

Hanuman, kterýž ostatn sám tajné rád hoví opiáckým prazvykm,
táhne, proti odbojníkm, ale jest Viudraguptovou lstí hanebné na hlavu
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poražen. Bhandragura ví pomoc: voje jist zvítzí, budouli sniti od-

hodif uniformy a zbra; ale Hanunian takový nelidský návrh odmítá,

chce radji jak rovný mu rek Žižka ped Prahou velkomysln odpustiti,

Vindraiíupta se mu rouhá, v tom — nejpovedenjší to žert — objeví

se tygr, ob válící strany se ho zhrozí, vojsko Hanumanovo v úzkosti

vyšplhá se rázem na banyanu, na níž táboí Vindragupta s odboj niky,

a když tygr zajde, zavzní králv jásot s vrcholu

:

„Tvrz dobyta l^^Hurrá!' kik jeho pluk po takém vítzství. Le slávy šum
mu odvtil ve plesném hlaholu. mocnái neopojil velkou duši:

Hnt-d na povstalce udeil voj vzteklý, trest prominul kajícným rehellm,
jimž nepomohla nyní stelba plytká; i Vindragupta pijat na milost,

jen krátko zuila ve vtvích bitka byv jenom odsouzen ke chvostu ztrát —
a pemožené zbojie dolíi vlekli. tak poslední kles ku barbarství most.

Byl jásot veliký, jak vojsku sluší stín poslední v tom osvíceném stát.

Konen chystá se vítzný Hanuman do Evropy, aby jeho „íš
a vládu stvrdil souhlas velmocí," pak aby opatil si u nkterého dvora

ehot. v Berlín dstojníky a v Paíži novomódní šat, avšak —
navždy bude v djích vzdlanosti uvznil je do velikých klecí

jmenována s odporem a hrzou k divotvárné zvi rozliné,
tato erná skvrna lcvét-nstva: k marabum. želvám, gavialm,
zvrokupec Nmík Hugenbeck. k antilopám, papouškm a boám,
Cskoný ten zlosyu zajal krále, které schytal po indických lesích

jeho vzácné komonstvo též zajal, pro zahrady zoologiné.

Mravné nauení : touha po jednotvárnosti v lidstvu a v národech,

touha po všelidství a svtanství jest opií pošetilostí.

Máme ped sebou malé satirické zvrolidské epos takové cony,

že by o nich sami Aristofanovi Pt/ici a Žábt/ pochvaln se rozhlaholili,

že by si sám Goethv Ferina Lišák vyhrnul rukávy u kutny, aby

hlunji tleskati mohl, a že by Heinv Atta Troll ve vší medvdí
uctivosti Hanumanovi stiskl bodrou horní pravici. A náš pan Smil

Flaška i náš Vinaický by zajisté položili ruku na hlavu Svatoplukovu

a ekli: „V tob se nám dobe zalíbilo." Hanuman má ve svých po-

smšných dtkách na sta pruhv, a ty vesele burácejí na všechny

strany. Kde se objevují ])athetická místa, pispívají k tomu, aby humor,

který se z nich jako kradmo rozvíjí, tím liinnji vynikl. Popisy tam

nepekážejí, protože parodují nebásnickou módu skvíti se skvlými po-

pisy. Jenom |)opisy výsledk, jež mla královská reformaní snaha

v záptí, mly býti událostmi nahrazeny. Yirtuosní orientální kolorit

vyrovná se Zeyerovu slohovému pepychu. A v naší literatue pedí
nad Hanumana groteskní grandiosno.stí snad jenom Havlíkv Kest
svatého Vlndinára. —

Ostatní posavadní ísla Poetických besed obsahuji veršované práce
I "i Sládka, Legera, Quisa a Staška.

V ,J. V. Sládkovi, autoru nové sbírky Ze života, jako by žili

dva lidé : jeden publicista, druhý básník. Jakožto publicista zná jedno-

strann skoro jenom svj okruh ,.Ijimírovcv;" jakožto básník povzlétá

ve výši jiskrných i nžných myšlenek a cit. Jeho pyšná, mužná láska

k vlasti, k našim djinám, k rodnému jazyku, k národní písni jest

12*
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ui)íniná i vroucí, jejich pednosti uapliiují lio tozl.oší, jejich neštstí

vynucuje iiui z i)is()U pronikavé stony. A což ki'oni toho : v jeho nitru

nah^zá ozvénu celý život lidsky se vším leskným i tklivým a hlavn
se žalostným )'ozruchem swin. /dc mluví za \]{\> za všeckny : zde se

zdarem koná vštcovo poslání. Slyšme jej na jn'-.. an volá:

U zvu a zpívej, hlahol a boui až jednou zahouiíš jako hlas hromu
ty mluvo vitzuá chudého lidu od hoistva k horstvu pes eský luh —
když hlas tvj urdousen v krvi a koui'i, a bude zas ddicem ve vlastním domu,
hlahol uáui u krbu v doniiícím klidu — ten, jehož ddicem chtl mí£ zde Bh!

Jak velebn rozvažuje pessimista Jlanm-al-Jidšid! Jak mohutn
mluví k nám Jili ! Jak dvtijjn zobrazil nám i)roesor Sládek díl

svého žití v Kiuifoiiu! Jak z plna i)ronáší se jeho láska k volnosti,

co hlubokého soucitu chová jeho duše pro chudinu, pro nešastníky.

A malicí — jak svdí nkteré rozmilé básniky Pro dítky a veliké

dtí — ti mu zrovna pirostli k srdci . . . Vytkli jsme utšené vlastnosti

Sládkových veršv, a jsme povinni poukázati též na jejich vady. Bala-

dický Král Otakar nekoní ku p. dosti íznou pointou, Legenda mla
vyzníti jadrnjšími slovy, Vidéuí svatého Kiéran-KUla a Nad starou

písni mohlo založeno býti mén mysticky; Píšerná lo místem jako

by lilula písinou tvrdší formy, nedostatek to, jenž ostatn se u Sládka
naskýtá astji. Množství pkných myšlenek nakupil spisovatel v záv-
reném zpvu Básník a svt, ale práv, že tyto sloky zní více instruk-

tivn než lyricky, vzbuzují siln prosaickou náladu.

Sládek vnoval svou sbírku Ze života drahé památce Vítzslava
Hálka. Ano, Hálek! Již pes deset rok nám schází v naší literární

spolenosti. A jak ho postrádáme ! lovk Hálek povšechnou láskou

objímal všechno snažení souasné. Jako našinec všude radil, podporoval,

oceoval, povzbuzoval, sluoval, povznášel. Nehledal sport ani v koteriích,

ani v reklam, ani v umlování nebo dokonce v naprostém ubíjení.

Vždy byl naším, a my jsme byli vždy jeho. Ano, ctme a velebme
Hálka

!

Z doby tábor od Antala Staška (dr. A. Zemana) sáhlo šastn
v krásnou, nadjí a ruchu plnou výse z jarého kruhu nedávné, hrdjší,

odvážnjší a vzletnjší naší minulosti. Schudlý Jaroš, kramá, na po-

bídnutí Vojtcha Bartoe chce na táboe vzbuditi povstání, k emuž
vnuje starý Dubský poklad klenotv a zlata. Hejtman zakáže tábor,

ale starý Barto, na i>oátku mdle nastínný a teprve pozdji jasnjšími
I tami nakreslený, vyzve lid, aby pece šli

:

Vzluu'u v tábor! Tisíc srdcí, tisíc duší

stejnými tam city s námi ve a buší.

V jeden záblesk žhavý spojíme své city,

a v svfxj osud, který v nebes chmurách skrytý

nad námi se houpá tajeplným mrakem,
vrhnem zái svtla junáckým svým zrakem.
Vzhru v tábor! Hlas se každý o svá práva,

nebo mladý orel náš te k h tu vstává;

svobodné plyn slovo jako véiru vání.

in však moudrý bnd, lid kiiduý ve svém zdání,

a kdo klid poruší, marnou boui vznítí,

na nás jako zrádce pohrom tíhu sítí.
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Jako chléb vezdejší se jen prací daí,
tak i právo dohý>á se v potu tvái.

Vzhru v tábtr! Tisíc srdcí, tisíc duší

stejnými tam city s námi ve a buší.

Avšak starý Barto jest zatknut, a táboící lid táhne do msta
ho vysvobodit. Hejtman velící pivolanému vojsku pozná ve starém

Dubském otce svého, ten ho však odmítne a na synv povel ., Palte !"

klesá mrtev. Tak odiní staroch ten zloiny svého mládí; nebo stal

se z náhodného pinucení zlodjem a jeho poklad pochází z krádeže —
okolnosf, jež v básni nemálo vadí. S Dubský-m padne Jaroš, postava

ízn vykreslená, a náruživý národovec i politik švec Vít Hraba. Vojtch
Barto opustí myšlenku povstání, když mu hejtman slíbí ruku své dcery

Jelly ! Báse sousteuje tenáovu pozornost na Jaroše, ale prapor

hlavní myšlenky, která z básné vykmitá, prapor stízlivého „zlatého"

stedu, drží Barto : tím stala se báse jaksi kolísavou. Obsah doslovu,

popisujícího neoekávané štstí starého Bartoe po sedmi od tábora

uplynulých letech, ml býti ústrojné spojen s hlavním pásmem. Blka,
Svato a Berák mli díve a podstatnji zasáhnouti v události : snad

by tím byl obraz tábora poeticky získal. Mluva jest svérázná, jadrná,

obsažná, živá, dle poteby vzletná; místy mohla však býti charakte-

ristitjší a mén strojená. Užívání mén známých výraz z úst lidu er-
paných nutno schvalovati.

Náš Ladislav Quis je tedy na hlavu poražen. A kým? Svým
nejbližším pítelem. Nebot humoristickou povídkou Tešnmi pekonal
Quis sám sebe. Ale jak to bývá, není bitky bez pošramocení. Vácslav,

syn mstského dchodního Jana Vardy v Dobrošín, syntaxista z Prahy,

pln snahy bojovné, podnikne „zteštného" roku 1848 s drobnou mládeží

vojenskou rekovskou výpravu na dozrávající tešn do velikého panského

saiiu asi hodinu za msto, a za nedlouho pijde hrzná zvst, že tam
byl zastelen. Jeho otec, stav se velitelem gardy,

rázem zmnil celou bytost svoji, jako potom, aby nepítele
vojínem již od hlavy až k pat, do vlasti se vidl vtírati.

hrd kráí v obanském i šat, Pak by vytrh v svého pluku ele,
což jiak t*prv lesklém v stejnokroji! svt by trna musel zírati

A co myslí, jenom boj a sláva, jeiio silu, jeho iny smlé.
to, co píše, samé rozkazy, Jako Žižka kdysi s Tábority,

to, co mluví, povelem se stává, ci/ince by potel na hlavu.

v tom, co iní, rek se obrazí. Potomkm by nápis v kámen vrytý,

I'" iiitiii 011 netouží tak vrel«, vné jeho hlásal oslavu.

Avšak on má i poboníka sebe dstojného

:

Ten kdys místo mee vaeku neji)l<néjší verše uml psá . . .

ve kucliyni panské v rue tímal. Když však vánek volný poal vá.
Když |.ak musel hrncm vale dát, vzchopil se a mocným hlasem hímal,
pcmikáem stal se v msteku. že se vzbudil starý eský lev,
"^

t marcpánoNém srdéku pro vlas, statek svj že dá i krev.

Oba tito bohatýi strojí se s y;ardou vydati proti Vácslavovým
v:.ilim, a zejména proti správci sadu, starému vrchnímu Zlejíu-

ákiiin.
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Jaké však to smysl šálení! Vava roste, hlava vedle hlavy.
Ci to v skutku Dobrošínské ženy „Zpátky!" - „Stranou!" — Maruv
ohklopujou pluk, v boj prijjravený? rozkaz, prosby,
Každá chvíle množí jejich davy, marné lichocení, marné hrozby.
a již tsné seven statný voj. Ženami již zajat celý sbor.
S nímli utkati se chtjí v boj? — — —

A ženy zvítzí: každá muže dom vede. Tomu se vlasteneckými
slovy ope Pražský legioná z kohorty jarých právník, dav žen a muž
pozná v nm Karla, syna Zlejínského vrchního, tohoto krutého Hero-
desa, a chce jej na lucern obsi:

„Otec jeho zavraždil nám dti."
Kií kominík. „Na otáleti?

Na lucernu!" — „Hm ! to£ vysoko"
Martin dí. „Však rcete, miste milý,
Kterak máme ortel provésti?
Naše ulice i námstí
bez luceren jsou až po tu chvíli."

Varda prohlásí akademika vznm a ustanoví svj dm za jeho
vzení. Garda vyvalí se z mstských bran. — Zajatí hošíci, do nichž

bylo v sad z pusek pouze na slepo nabitých stíleno, jsou pedvedeni
ped vrchního nedosti vesele líeného, kde se na malý Vácslav —
o nkolik stupínk nad svj kvartánský vk — mezi jiným rozpustí

:

„Své jsme brali, my jsme pány tady,

v poutech vy zde byste mli sta:
Tyrane, již vydej nám ty hrady,
a my tob milos chceme dá!"

Ale nikdy, jak známo, nebývá více svobodomyslných v žalái,

jako když nastane svoboda — a tudyž musí také Vácslav do vrátnice.

Tak protivník protivníku zajali mileného syna. Místo akademika piveze
koí do zámku zprávu o výprav Dobrošínských, a Zlej ínští nemeškají
se též ozbrojit i vytáhnou proti nepíteli, do bitvy bratrovražedné. Tu
rozhuí se boue, a když dozuila —

ze svých skrýší smutné vylézají

zbdovaní, pítel, nepítel.
Sotva jeden druhého že znají,

píšerám se vodním podobají,
všechnm kape voda ze šos.
Obaleni bahna nánosem,
krí se a zuby drkotají.

Vývoj událostí, který sem tam vázl, vážným, opravdovým se stal

a tím jednotu epické nálady zbyten porušil, nyní se jednobytn za-

stavuje a do kola se toí, ano — již blízko samého konce — nazpt
pemyká, episody vzrstají hlavnímu djí nad hlavu, a nadje, že vy-

hovno bude umleckému požadavku, aby se události kol jedné hlavní

osobnosti soustedily, nadobro mizí. Nejeden náš básník nepikládá
ekonomii umní svého takové váhy, jaká jim písluší. A pec bez eko-

nomie této není žádné dokonalé dílo možné. Tešn koní se tím, že

když dcera Vardova Lidunka svého milovaného Karla z vzení tajn
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osvobodí, také vrchní zajatého Vácslava i jeho malé druhy propustí a

tedy mír mezi válícími nastane. — Na Tešních líbí se nám pedevším

šastný základní motiv, píhodné ze života zachycené postavy, mnohé
charakteristické podrobnosti a plynná, pítulná básnická dikce.

Peludy, báse od Karla L e g r a, pedvádjí nám Prokopa, ure-

ného pro malíství, zaníceného pro ideály a na své nedostatené nadání

umlecké naíkajícího, jak v lásce k hezké starostové Božence spasnou

l>ružinu k umleckému vzletu najíti doufá, však otcem své milenky

uražen, jej i celou ves v karikaturách na jeho vrata vymaluje, za se

slavn do šatlavy dostane. Zde (!) setká se s idealistou hvzdáem,
jenž mu o sob vypráví, kterak oddal se blahé lásce a marn pachtil

se po peludu slávy a po nm pachtiti se neustal, akoli pi tom ztratil

šlechtický rodný dm, nejlepší matku a nejoddanjší manželku. To pro-

budí Prokopa z jeho snv i z jeho touhy po vavínovém vínku, že

stane se uitelem a vezme si Boženku, která však jeho vystízlivní

z pelud velmi tžko nese. „Sláva jest jenom tpytná tretka," dí

Prokop jinými slovy, co dl Šalomoun a co dí písloví : „Všecka sláva —
polní tráva." Le jednali se v básni jen o pelud slávy? Kdy by ml
Prokop nadáni, vzdalli by se umleckých ideálfiv? Což nadaný malí
nezbytn zahyne? A což uitelství není povolání v jádru svém ideální?

což uitelovi nebývá zápasiti s bídou jako malíovi? a což uitelovi

nemožno zvednouti ruku po vavínovém vnci? Horující Prokop a ze-

všednlý Prokop jsou dva rzní lidé. Božena nemluví jako vesnická dívka,

nýbrž vtším dílem jako velkomstská slena z leskného ústavu :

-Poj, drahý muži, uprchneme spolu! i), nemeškej! já všechuo vsázku dala,

Já s ela tob slíbám vrásky bolu

!

jen na tebe jsem, milý, vzpomínala. —
( hti tob sloužit, jiro tebe jen žít — Až laurem budeš vnit hlavu svou,

v raých loktech budeš o své sláv snít

!

ó. nezháni jen dívkou ubohou

!

Umní hvzda zableskne se asem Vždy ve vavínech dojista se mže
nad hlavou tvoji nevídaným jasem. ukryti svtu každý lístek rže !" —

Tak umí Božena horovati. To jest — jak u Legra z pravidla —
plynná, bohatá, tpytná, cituplná, ale nikoli význaná mluva. Naproti

tomu ítá báse mnoho velmi pípadných podrobností, jež ji od poátku
do konce poutavou iní a jež autorovo básnické povolání v optné
píznivé svtlo staví. Kéž by jen upustil od smru, který jej na scestí

/avleci hrozí

!

A nyní — jen tak všeobecn — pár nevrlých slovíek. Osudné

bubliny vyvirají se na vodách našich nejnovjších tbeorií, jejichž vlny

sahají už i po obtech. Jak zní recept? Volte si do svých prací všední

látky, hodné všední ! Jen liezky bez ostychu, a jen probh, páni poetové,

žádnou i)oesii I A všední ty látky hodn všedn zpracujte, bez dmysl-
njší koncepce, bez pelivjší oriny ! Nejlépe, když na poátku nebudete

\i(Iéti, co povíte v prostedku, a když uprosted nebudete míti tušení,

cu bude na konci. Záivé mluvy se varujte jako moru, teba že vidíte,

jak se po ní všemožnými poniyky a pemety pachtí vaši rádcové ! Nej-

žádoucnjší výsledek toho všeho dostaví se konen snad sám sebou

:

vaše práce bude míti s pomocí sv. Zoly všední hodn všední myšlenku,

ano pevrácenou myšlenku základní, a by nejlépe bylo, kdy by vaše
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dilo beze vší základní myšlenky vypadlo. Jenom všední jest neobyejným
a dmyslným, jako jen ošklivos je krásou a šlechetnosí nalézá se

toliko v žaláích. Na estbotiku se neohlížejme ! Krasovdii vdeckou
zaneme hezky všedn nazývati krasovdou školskou, a bude vyhráno.

A bude to velice pohodlné pro nás i pro vás, a rozhodovati bude
jenom libovle, nejlépe libovle koterií neb úspchu. Ale jakých píin
mívají takovéto úspchy, nebudeme bádati, to bychom konen dostali

se na pole vdecké esthetiky, o níž nechceme vdti, Tedy prosíme

:

ne duch, dvtip, dmysl, vzlet, cit, nálada, umní, nýbrž opakujeme:
úspch, libovle a všednosÉ v nejvšednjším rozumu slov! Byl to divný

snílek ten Hálek, že volal: „Jen zevšedn mi nedej, bože!" — a jsou

to divní blouznilkové náš Heyduk i ech, že prapor s týmž Hálkovým
heslem nezlomnou eskou rukou do výšin ideál povznášejí

!

Frant. Zákrejs.

Výpravná prosa.

Vítzslava Hálka rádi a právem nazýváme slavíkem nového jara

v písemnictvu našem; a jako rok co rok vítáme s radostnou myslí

vesnu v j)írod, tak rádi vítáme každé nové vydání Hálkových prací.

Nyní po desítiletích dovedla by v nich písnjší kritika nejednu slabou

stránku vyhledati, ale vždy o nich bude jednati s uznalostí a s respektem,

nebo vždy v nich najde osvžující vni jarního vzduchu, smlou a smro-
dajnou samostatnos, bohatost isté poesie, nelíenou, hlubokou vroucnost.

Vítáme proto souborné vydání Hálkových povídek jakožto skutek dávno

zasloužené piety, však vítáme je také se stanoviska literárn-histori-

ckého, ježto nám Hálka pedstavují v pluojasné podob a básnickou

jeho individualitu objevují v postupu jejího rozvoje.

Pátý díl Hálkových spis, vydávaných tiskem a nákladem dr. Edv.

Grégra za redakcí Ferd. Schulze, pinesl prvou sbírku jeho povídek,

náležejících vesms k první dob tvoení jeho (1857— 59). Jsou to

Bajrama, jediná jeho povídka cikánskou romantikou prosáklá, další

obrázky z veského života : Jiík, Pívozník, Kováovic Kaenka a Mu-
zikant, humoreska 1 an Suchý a vtší novela „studentská" První láska.

Již zde probleskují základní živly pozdjšího tvoení básníkova; již

zde pozorovati vypravovatelskou jeho obratnost, lásku k eské vesnici,

soucit s chudým, pevahu lícn nad djem. Tyto povídky nebaví na-

pínavými a novými zápletkami; eská vesnice jich také nevytvouje.

Za to umí Hálek obepínati dj poetickým ovzduším, poutá poád ríovým

líením psychologickým, novou podobou starých známých osob a výjev.

Doliuje život eské vesnice po všech stránkách a nachází na ní jako

milenec na své milence stále nové pvaby. Zvlášt rád zobrazuje, jak

mocn láska zasahá v osudy lidské, jak mže uiniti z lovka andla
i bídáka, pedvádí rád smutné konce vynuceného manželství, a vy-

pisuje ovšem také všecka jevišt veského milování — pedevším výroní
trhy a hospodské muziky se vším píslušenstvím : prakami, pomlou-

váním tetiek, zvdavostí drbeže dtské a p. Ponkud unavuje jedno-

tvárnost ta, že zamilovaní se obyejn nedostanou a proto smutnou
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smrtí koní; ani jeden šoliaj, ni jedna dívka nepropracuje se vnit-

ními bouemi k novému životu. V Muzikantu vidíme zárodek Veníka

z povídky Pod dutým stromem ; úinek improvisované liry na housle

Hálek tu i tam se zvláštní zálibou líí.

Pokus humoresky, který jest zachován v Panu Suchém, poítáme
mezi nejmén zdailé práce Hálkovy. Pole to mu nesvdilo. Charakte-

ristika osob jest tu dílem mlhava, dílem patrn nepirozená, dj konené
jest na Hálka tuze všední a opotebovaný. Za to již ukazuje První

láska vtší poutavost. Ne sice dležitostí a výší djovou, ten se spíše

bude ledakomu zdáti až malicherným, vážen jsa ze studentského života

— ale obratným používáním novelistických rekvisit a poukrytou laškov-

ností. Novela tato iní také jakýs pechod k nejrozmrnjší prosaické

práci Málkové, která vyšla r. 1861 jakožto první íslo Slovanských

besed, jichž redaktorem Hálek byl; nyní ve druhém vydání vypluje šestý

díl sebraných spis; míníme roméin Komediant. Když jej básník skládal,

ml 25 let, jest to tedy práce ducha mladistvého. Na svou dobu však

byla zjevem neobyejným, z oboru vždy zajímavého, ze života diva-

delního. Divadlo v našem národ mlo a má zvláštní, hluboko sahající

význam; stálo u kolébky probuzení a podpíralo první samostatné kroky

národa. Doprovázejíc pak jej v dobách zlých i dobrých, Thalia stala

se milenkou eského národa, zrcadlem národního rozvoje. Sotva íjnový

diplom uvolnil dech národnímu ruchu, už se divadlo stalo pedmtem
horlivých diskusí. A v této rozrušené chvíli objevil se Hílkv Komediant.

Bohatostí myšlenek, jadrným dialogem, smlostí, s kterou spoleenské

neupímnosti a frásovitosti strhoval škrabošku, dále pvodností postav

jakož i silou poesie, nad celkem rozestenou, nemohl se minouti d-
razného úinku. Dnes ovšem by spisovatel sám nejlépe znal nedostatky

svého díla. eské umní slovesné dostoupilo v technice a charakte-

ristice vytoužené výše, jmenovit pak na plody pedních spisovatel

klade se mítko písné a žádá se, aby snesly srovnání s beletrií jino-

národní. Piložimeli takové mítko na Hálkova Komedianta, najdeme

v díle leckteré vady, pedevším nedostatek pravdpodobné charakte-

ristiky a takovou volnost pásma djového, až tím trpí jednotný organism

díla. Za to skladatel vložil do uho vše, co v nm pekypovalo, jím

velo a bouilo, své názory o umní, spolenosti, úkolu a významu

divadla a herectva, zkrátka Komedianta napsati bylo mu vnitní po-

tebou, on jej napsati musil, jako kdys Goethe musil napsati Werthera.

Vidlf, jak venkov náš patil na koující divadlo s opovržením; slovo

komedie a komediant znailo mu už poslední stupe spoleenského za-

mstnání a „postavení." Ovšem nenesl toho* vinu pouze obmezený obzor

venkova, nýbrž divadelní spolenosti samy. Lid rád se poddával dojmm
umní, nebo vidl aspo zde, jak i nejmocnjši utlaovatel pece
konen propadne trestu a utlaený dojde osvobození, zde se v nm
smla ozvati dstojnos a rovnost lidská. Ilálek obé úinn líí; ne-

pomíjí však pi tom ani, jak mže psobiti divadlo na mysl dtskou
ve svých následcích. Poesie let studentských ovívá tenáe, sledujeli

reka románu Jaromíra Sušila na studiích. Jakými to ideály dmou se

mu prsa, jak krásným jest tenkráte svt, jak spravedlivá a nesobecká

mysl, co vše nevykouzlí si duch ve sladkých hodinách! Jaromír jsa
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synem zámožného rolníka, mohl se oddati > celou duhí studiini. Historie,

Hlosolio, osthetika, píroda se svými taji a velebnými zákony : vše jej

vábilo neodolateln k sob, mysl vznášela se napoád v nadzemských
sférách, všední, sobecká skntenos nezakalovala mu ješt život a smý-

šlení, V takové nálad, s takovým nadšením, vysoce vzdlán a nadán
odebral se k divadlu, a ani dojemný list otcv, hnv rodi, milenky

a dokonce už posmch pátel ho neodvrátil od nho. Pízeii okolností

a mocných osob, vytrvalos a duševní sila nedaly mu poklesnouti, ni

zevšednti ve víru života, ba povznesly jej záhy až na vrchol slávy

a vrátily mu otce, milenou dívku, náklonnos všech známých.

Jaromír jest patrn zástupcem onch hercv umlcv, kteí básníka

studují, s ním cítí, v úlohu svou se vžijí a na obecenstvo chtt psobiti

obrodn, jsouce si vdomi iikolu a moci svého umní. Vývoj takového

umlce herce vypisuje se nám v celém postupu ; zejména rozervanos, ne-

spokojenos a konená krystalisace mladého nitra jakož i hercovo studium

lidí a života znázornno znamenit. Ve všem se ovšem jeví, jak Hálek
pál pímosti, nestrojenosti a svéprávnému sebeurování lovka, všecka

otrocká pouta petrhujícímu. „Nikomu nebytí zavázán vdností le
sob, to povznáší, to udlá z i)ozemského syna prachu pravého lo-
vka, tu se konen lovk cítí lovkem, nezávislým, samovolným,

samostatným, a ten zvolati smí: ,Já jsem lovk!'" Proto Jaromír

patí na spoleenský život se stanoviska svého a ne brýlemi návyku,

„jenž má radji niemnou zásobu otepaných slov, než aby se živil

pravdou," a tmto názorm v hovorech svých zjednává prchod; odtud

spisovatelovy asté sarkastické poznámky o panských spsobech, o cho-

vání osob vznešených a mocných, o literárních pomrech Pražských

a p. ; odtud vyrostla i pravdnepodobná povaha Jiího. liezohlednos

a nemilosrdnos cliarakterisuje vedle dramatické síly dialogy a kon-

versaci Hálkových hrdin, pedevším Jaromírovu, a nejednou popáno
jeho rozhovorm místa, i když neposouvají dj ku pedu, nýbrž pouze

znova dosvdují Jaromírovu obratnost a kousavos enickou.
Co již se týká ostatních živl románu, jest mu pedevším po-

zadím život venkovský. Tam Hálek byl doma, k eské vesnici vždy

a s láskou se vracel. Komediantem našel v ní zvlášt, vdnou pdu.
Zámožného Sušila syn utekl se studií a dal se na herectví — to byla

událost, poskytující nevyerpatelný zdroj k rozmluvám, pomluvám a

klepm. Ty Hálek mistrn líí, rovnž jako žal a hnv Sušilv i po-

zdji jeho radost, pýchu a zahanbení závistných soused. Je v tom

kus vlastního Málkova života. — Vedle venkova miloval Hálek nejvíce

dti. Jim najde místeko ve svých povídkách, i když s djem jejich

nejsou v nutném spojení. Tak trefn, jako venkovany a dti, nedovedl

však Hálek charakterisovati všecky ostatní postavy své práce. Jaromír

sám jest nejpelivji proveden Milenka jeho Marie už nevyluzuje v nás

jednotného obrazu. Naped tichý, trpící a dosti obyejný zjev díví

pojednou v rozmluv s hrabnkou Klenovskou projevuje tak filososkou

vytíbenos ducha, že nás. plní údivem a pekvapuje, kde se to v ní

pojednou vzalo. Píznivkyn Jaromírova, hrabnka Klenovská, jest na-

prostá fikce básníkova, rovnž jako její pomocník, drsný „boží bo-

jovník" Jií; máli býti román kulturním obrazem doby, musí v nm
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všecky osoby bjHi nositeli sniruv, zvláštností a smýšlení té které doby.

V naší práci vadí tomu úkolu románu nejvíce zmínné osoby, které

jsou representanty zjev v našem živote národním se nevyskytujících,

ba spíše jim odporujících. Mladý podivín Lambera nemá dosti patrných

píin ke svému podivínství. Že sestra jeho se provdala za muže, jehož

nemilovala, pi nmž však mohla vésti život pohodlný a mravn volný,

jest vc bohužel píliš obyejná, aby proto bratr se tváil pološíleným

a zanechal studií, ba ani nedbal dosíci životního cíle a zjednati si

existenci spolehlivou; náprava paní Grosserové postrádá pevného psycho-

logického zdvodnní; že tím i Lambera konen se stane rádným

lovkem, vzhledem k jeho minulosti také ponkud pekvapuje. Za to

dobe jest vykreslena sestra Mariina Sylvie, která rovnž, ovšem bez-

nadjn Jaromíra miluje. Pechod z koketerie k lásce a odíkání vystižen

s jímavou vrností. í^pisodní figurky Pražského editele divadelního,

editelky koující spolenosti, emeslnického a nadutého recensenta,

hercv a jiné svdí, že Hálek už v mladých letech uml se lidem

dívati do duše a zobrazovati, co poznal.

Prese všecky vady své, k nimž poítáme též asté popisy a retlexc,

posléz patrn úmyslné a mnohdy zbytené petrhování djového pásma,

tak že po každé kapitole následuje jiná promna jevišt, Komediant

jest a zstane prací zajímavou a v jednotlivostech výbornou, i mlli

na Andersenv Improvisátor jakýsi vliv. Dílo to podobá se smlé
stavb, málo jednotné a praktické, místy až naivní, ale {»lné krásných

a bohatých výzdob, ven a ven poeticky vymyšlené. Kdo se zajímá

o Hálkovu individualitu, najde zde klí k mnobým a vzácným po-

znatkm. Konené nemžeme vzhledem k nynjší odchylné praxi po-

minouti mlením, že jakkoliv tu byla mnohá píležitost k pikanterii

a kluzkému líení, celým dílem tímto, jakož vbec veškerou poesií

Hálkovou vane libý dech istoty, mravní uhlazenosti, i rozehívající

vroucnost a srdenost.

Tetí svazek povídek Málkových ili sedmý svazek sebraných spis

podává skoro veškery práce z let vysplosti jeho, vbec známé povídky

Marišku, Našeho ddeka, U panských dveí, Domácího uitele, Fod

dutým stromem a Poldika rumae. Už pedchozí práce nesly vesms
pee Málkova ducha. Tchto autora každý by poznal, i kdy by byly

anonymn vydány, tak individuálním rázem se vyznaují. Prvá z nich

Mariška hraje na Man a zobrazuje žárlivost, která se nedává na

jevo, ale za to tím jistji nií koeny života. Náš ddeek i Karta

jsou tragické variace na théma, kam vede satek z pinucení. Ddeek
sice provedl svou, že syn Jan si vzal necitelnou Terinku místo milostné

Bétušky; ale docílil tím jen smrti Btušiny, Janv život promnil

v dlouiié umírání a sám sob nasadil na srdce hada, kterým byla

mladá hospodyn. Trpce pykal svéhlavosti své práv v tch letech,

jež mu mla býti odpoinkem a sladkou volnos pinésti. — Karla jest

psychologická studie, v níž spisovatel vypsal osudy lovka, v blaho-

bytu a pohodlí vyrostlého, který však duševn se ješt neprobudil a

pojednou z boháe se stane žebrákem. Co bouí, nepokoje a strázn

pretrpí, než se v labyrintu bídy ozná! Dj Málkovy povídky ovšem

vzbuzuje mnoho otázek, pro to i ono tak a nejinak se stává, mnoho
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nechá,vá nevysvtleno, na p. jen Havlv pomr ke Karle. Milovalli

Karlu Havel stále, pro zstal tak netený k její osudm, pro se

neujal aspo jejího dítte? A což Karla nemla jiné cesty uclirániti

se od hladu než práv žebrání? Avšak nebudeme uvádti všech otázek,

jež se pi rozboru té povídky namanují
;
postaiž konstatovati, že jako

jinde také zde Ilálek dj opíiá jen slabé o skutenost neb možnost a tak

se staví v tábor onch novelist, kteí nekladou v povídce hlavní váhu

na dj, nýbrž na psychologické líení a reflexe. Pi tom dovedl Hálek

i sebe vtší pravd ncpodobnos uiniti snesitelnou; upoutá nás tak,

že volky nevolky ho následujeme, kam nás vede. V tom jeví se zrait
moc jeho poesie ; každé djišt naplní poetickou athmosférou.

Skoro všem výtkám vymyká se Domácí uitel, tato rozkošná idylka

prosou. Jí vytvoil Hálek typus „instruktora;" pokládáme práci tu za mi-

strovský kousek mezi jeho povídkami. Kdo jej etl, nezapomene nikdy

dobrosrdeného Vojtcha, jak dítkám rozdával krejcary, jeho nesnází

o návštv bohatších mladíkv u Horských, zvlášt pak blaženého

výletu do údolí Svatoprokopského s Lidunkou, její matinkou a svenci
jeho. Jest to skutený píbh ze života, vypsání lásky básníkovy, která

vedla k velešaštnému jeho manželství. Vroucí nha a zahívající poe-

tinos. této selanky bude vždy psobiti kouzlem neodolatelným.

Následující íslo. Pod dutým stromem zvané, jest divadelní i)o-

hádka. Tu opt mohutné básnické nadání Hálkovo rozvinulo bohaté

pvaby své. Dj povídky, pvodn v Osvt uveejnné, dj vbec asi

známý (nebo Hálkovy plody nalézaly cestu do všech srdcí) neklade

velikých požadavk technických, jsa prostý obrázek dvou se milujících

od mladu srdcí, která neznámá svtu se rozešla a na vrchole slávy

opt sešla, vystíhá se také jako pravá pohádka všeho místního kolo-

ritu a vbec konkrétnosti, avšak líení jest prosyceno opojnou vní
poesie. Zvláš úchvatn jest petlumoen v e poetickou dojem, který

vzbuzuje Veníkova hra na housle; lásku k dtem osvduje Hálek

opt tím, že sleduje rozvoj Veníkv a Kristin od let dtských a patrné

rád pi nich prodlévá. Tragické a náhlé zakonení povídky však nezdá

se nám býti nutno ani pesvdiv odvodnno, nenámítámeli už nic

proti pekvapujícímu zmizení Kristininu a proti zamlení jejího náhlého

postupu až za slavenou primadonnu velkomstského divadla.

Z kluzkého svta divadelního pevádí nás do jadrného a neote-

lého ješt Podskalí Poldik Ruma. Jest známo ze života Hálkova,

že s Podskaláky rád hovory zapádal, rád je poslouchal, ba i všelijak

dráždil, jen aby je poznal ze všech stran. Ovocem této záliby jest

také originální charakter rumae Poldíka, v nmž pod hrubým kabátem

bije šlechetné srdce. Miloval upímné Málku a dává jí to po svém

spsobu na jevo ; že mu ji fešný píska Frantík odloudil, byla sic

tžká rána na Poldíka a tuze sklíila jej na duchu, tak že i kon a

hospoda to poznaly. Ale posléz vybral se z té sklíenosti pece, jen

že ješt více zpodivnl : jal se bráti Podskalské hocliy k sob do uení
a cviil je v koaství, v nmž se výborn znal, a zošklivoval jim

rumaení, získávaje jich pro pískaství. Když však muž Málin na vod
zhynul, zanechal toho, ujal se jejího syna a ke stáru odkázal mu
i svoje zamstnání. Málka, která ho vždy mla pátelsky ráda, pe-
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sthovala se k nmu a ošetovala ho až do jeho smrti. Umel muž

chudý, ale poctivec a mnohým otecký pítel, proto poheb jeho stal se

velikolepou Podskalskou panychidou. Prostý opt dj, vybraný z pro-

saického kouta Prahy, ale pod rukou umlcovou promnil se v um-
lecký výtvor nepochybné ceny a psobnosti. Znaí se jako Domácí uitel

íznou charakteristikou.

A tak tetí svazek prosaických prací Hálkových vyniká uhlaze-

ností a dokonale provedenými pracemi nad pedchozí oba. Bylté Hálek

básník, který spl poád výš — a také z té píiny vždy znova bo-

lestn želíme pedasného úmrtí jeho.

Mezi ostatními, znovu vydanými plody výpravného písemnictva na-

M^ho nejluznji se na tenáe usmívají dv povídky A. Y. Šmilov-
- k é h o, tož Nebesa a Procul negotiis (v V. svazku úhrnného vydání

šimákova), Kandidát nesmrtelnosti od Svatopluka echa (jehož druhý

náklad obstarala íirma E. Váleková ve svém Album výtených prací)

a Nerudovy Malostranské povídky. O povídkách Šmilovského mžeme
tehda strunji se pronésti, jelikož Nebesa po prvé se objevila v plném

lesku v naší Osvt a my jsme pednosti mistrného péra autorova už

nkolikrát zevrubnji vytkli. Postaiž proto podotknouti, že obrázek

Procul negotiis díve již ve Svtozoru r. 1881 podaný, a jest práce

drobnjší, co do ceny nic nezadá Nebesm. Šmilovský sám jej poktil

selankou Šumavskou, ale city tenáovy se v této selance náležit pro-

viní a rozeberou, než jim spisovatel popeje idylického odpoinku, a

pak ješt bude uvažovati, pro jen lidé si nedávají navzájem pokoje,

pro volí trpti a dni života si ukracovati, než by poslali svoji tvrdo-

hlavost ke všem šípkm. Solanka ta jest vážnjší proti Nebesm roz-

košný humor sršícím ; v obou však máme klasické plody ducha mužn
zralého, bohatými zkušenostmi vytíbeného, praktické Hlosotie života

nepekonaného uitele, který do svých prací našil pebohatá zrnka

moudrosti a životní pravdy a odl celek slohem svérázným, plastickým,

národním, prosyceným trefnými píslovími, poekadly a hloubkou my-
šlenkovou. Šmilovského mže každému tenái bez rozdílu stavu a

pohlaví dáti do rukou, a on se jím povznese i pouí a pokochá se

na slohu, vtipu, charakteristice i dji stejno. Že nemáme Šmilovského

spiáv už kolikáté vydání, jest zjev hrub nepochoj)itelný a skoro po-

vážlivý. Šmilováký náleží mezi pední klasiky naše; i neml by se pi
odporuování a kupování knih stírati rozdíl mezi klasiky a — jepicemi?

Onino by mli býti ve všech rodinách ale planí kandidáti Slavína by

tam mli míti mén snadný pístup; pak by nemyslili o sob tolik a

snažili by se výš. I nebude dobe, pokud nenastanou takové pomry:
stízlivé, zdravé, jiísemnictva i národa dstojné a vážné konkurrence

s jinými národy schopné.

Ostrou, ale pi tom vždy dobromyslnou satirou tepe slávoman

malých velikánovi a všední jejich duše Svatopluk ech v Kandidátu
nesmrtelnosti. Humoristický tento román vyšel po prvé ve Kvtech

1879 a nyní doplnn drobnými povídkami echovými vydán v Albu

tených prací a samostatn nákladem E. Válekovým, ímž vyplnno
[>ání už dávno se ozývavší. Román obírá se naším životem literárním

vyal z nho nkteré chaniktcristické zjevy, ponejvíce ovšem nezdravé.
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Hrdinou jest mladík, jehož prsa se dmou chaosem sil a chutí boiti

a tvoiti, býti velikým, slavným, nesmrtelným. Síly ty ovšem jsou posud

neuvdomlé, nezkoušené a neosvdené, ale mladík myslí si, že není

možná, aby se klamal, aby domnlý hlas a i)ud genia byl pouze vše-

lidským, neuritým toužením, jemuž saniolihosf a ctižádost stojí kmotrem.

Nkteré práciky se mu zdaily, a chvála pátel stejného braku zmá-

mila jej nadobro. Náš hrdina slov Vojtch Koudela a poíná svoji

pou za nesmrtelností útkem z domu bohatého strýka, podniknutým

z pohnutek celkem malicherných. Míní se vnovati básnictvu a za tou

píinou dávno už toužil po svobod, aby prý mohl studovati lidi, jich

vášn a rozmanité snahy. Uprchnuv oknem, odebral se proto nejdív

do hospody nižšího ádu. Zde hned ml boulivý výstup pro staikého
harfenistu. Našed podpory u šlechtických lokaj pijal pozvání jednoho

z nich, aby u nho penocoval. K tomu však nedojde. Vojtch vypjiv
si proto od strýcovy známé, jinak pikantní vdoviky, která bydlela

v témž dom, nco penz, pojal iin)ysl, že zajde na nocleh do hostince.

Cestou však se potkal s „nakladatelem" Filipem Brzobohatým, který

ho hned získal svému závodu, a s ním se odebral do zmínné kavárny.

Tam našel Vojtch druhy a pátele své, a ti ho už nepustili. A byla

tu také síla mladých geni! „Zde sedí náš Hafis, tamo básník ,Mikuláše

z Husince,' onde pvodce ,Pekelných houslí' a jinde autorové jiných

uveejnných a neuveejnných prací. Tak pedstavena byla dle jména
všem již známému spisovateli ,Ahasvéramu ada soupe majorm
i minorum gentium až dol k bídnému Ezopovi, tlaícímu se do stínu

na konci stolu." Každému scházel k nesmrtelnosti jen nakladatel — a

šastný Vojtch jej už našel! Aby ostatní nevyšli s prázdnou, usneseno

hned, aby Vojtch svého nakladatele piml k vydávání asopisu, jehož

spolupracovníky by byli zde shromáždní pátelé. Úkolem listu ml
býti boj s veškerou „duševní hnilobou, vyšeptalostí a tupostí" a se

vším šosáctvím. O název a redaktora asopisu však se strhla roztomilá

hádka, kterou ukonil jakýsi host tím hlukem nespokojený. Jako lvi

vrhli se všichni na nho, a pan Suchý, který si dokonce dovolil je na-

pomenouti, aby se naped uili gramatice, než se dají na spisování,

musil radji opustiti místnos, nechtlli se dokati slibovaného mu vy-

hazovu. Vojtch posléz našel písteší u plativého genia Stanislava.

Návštva u pana Brzobohatého piblížila jej konen vytouženému
cíli : ml nakladatele a mohl i vlastn musil tvoiti, psáti. Filip Brzo-

bohatý byl totiž nakladatel krvavých románv a ve Vojtchovi našel

naivního blouznivce, jaký se mu nejlépe hodil k jeho služb. Ve dne

mu dával peetiti a roznášeti balíky, istiti klec a okopávati zahradu,

v noci ísti a psáti krev a krev a krev; slíbené mu poetické obydlí

bylo sídlo krys, houby a libovonné plísn, a aby celku nescházelo nic,

pan Brzobohatý pojem honoráe ze slovníku svých vdomostí vyhladil.

Tak se Vojtch octl v krušné situaci ; druhm se sviti nesml, ti by
se mu byli vysmáli, a na druhé stran picházeli nkteí na úet ro-

mán, které teprva se zroditi mly, skrze Vojtcha vyzdvihovati od Brzo-

bohatého peníze. Vojtchovi došla trplivost. Byl už zastavil svrchník,

sám si peníze od chudáka úetního vydlužil, a Brzobohatý s honoráem
poád nepicházel. Domluviv mu konen sám, však marn, Vojtch
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rozlouil se s domem, „do nhož vstoupil s tolika brdými nadjemi a

/ nhož odcházel bez vdku, o svrchnik lehí. Pátelé provázeli ho tam

^e závistí a nyní uvítají ho s posmchem. Všechny sny o sláv a štstí,

v nichž se tam kochával, rozplynuly se v dj'm a páru. Chrám nesmr-

telnosti, jejž tam v duchu pro sebe budoval, rozpadl se v trosky. Vrací

>e sklamán v pedešlou nicotu." I odebírá se k bohatému soukromníku,

profesoru Stoklasovi, který ho byl už díve vyzval, aby se v potebách
svVch jen na nj — dobrého pítele Vojtchova strýce — obrátil.

Nabídl se mu také, že vydá jeho básn a pozval jej ke spolené

návštv eského venkova, kde by zkoumali zvyky, e, kroj a ducha

lidu. Vojtch rád svolil; a te obrací se satira echova na ubohého

profesora, který chce studovati náš lid, spávati na sen, jídati sprostým

náiním, a vbec kochati se ve svžích a pestrých pvabech nestrojené

pírody. Mezi tím, co Stoklasa všude dochází sklamání, Vojtch se za-

miluje do mlynáovic Lidunky, a když c. k. soudní úad exekucí mu
pomohl odstraniti nebezpeného soka, také jí dosáhne. Básn jeho zatím

vyšly, a byly od kritiky všech tábor jednomysln odsouzeny
;

pátelé

mu svdomit posílali všechny kritiky. Láska však mu poskytuje hojný

lék od této bolesti ; kdy by však nebyla dovedla zaceliti rány ona,

bylo by se tak jist stalo píchodem strýcovým. Strýc Koudela byl totiž

dávným pítelem pán mlynáovým a skrze Stoklasa s ním o spojení

Vojtcha s Lidunkou vyjednával. Návštvou pátel Vojtchových, jakož

i pípravou svatebního veselí koní náš Kandidát nesmrtelnosti kar-

riéru svou.

Takž nám ech, ne aparátem románovým, ale spsobem skoro

životopisným vypisuje osudy Vojtchovy, jmenovité jak byl vyléen ze

-lávomanu. Nitek, zaplétajících se v hustou pízi djovou a zaplétáním

i rozuzlováním jich napínající, zde málo zvoleno, tak že dj jest dosti

l)rsvitný. Ovšem náš Kandidát i pi tom vždy poutá a baví, nejvíce

pknou charakteristikou, duchaplným slohem básníkovým a umním pro-

nášeti pravdu vo smíchu nebo hravým žertem. Postavy tohoto románu
tvoí celou rozkošnou galerii. Nejmén jsme spokojeni profesorem Sto-

klasou : kdo pak by u nás neznal venkova, a neznali ho, kdo by tak naií

patil jako Stoklasa, a tak mluvil jak on, dokonce pak jsa profesorem?

nehled ani k tomu, že asi u nás pece ješt není na ase satirou

stíhati studium lidu, jeho písní, zvyk, kroje, mluvy a vbec zvláštností,

v nichž se ukrývá duch a ráz národní, ponvadž jest to vc posud

11 nás prospšná, ba nutná. Výborn se nám líbí, jak dovedl ech sku-

piti na jevišti tolik odstín povah literárního života. Když se tu ideální

Idouznivec, atfektovaný vzdychálek, rázný huba, zábavný mlnvka, ne-

úhledný domýšlivec, šarlatáni, brusii, veršující soukromníci, zástupci

smru domácího a cizinského, krvavý nakladatel atd. ve svých snahách

a inech pronikají a stídají, jest ovšem na djišti poád živo. Dlouhé

vypravování povídavého šedivého pána s mladistv ilýma oima jaksi

však nechce tésné pilehnouti do ústrojí románu a samotno perývá dra-

maticky bystrý proud vypravování. — Že hrdinou jest mladík smlých
tužeb a cíl, ale kratikých perutí, bylo už zmínno. Zárove s jeho

l)on(juichotskou výpravou za nesmrtelností se tu ve svtle uzdravujícího

humoru obráží domýšlivé a slaboduché literátéuí vbec, a inuos na-
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kladatcle krvavých román. Všichni ti živlové jsou chorobnými úkazy
literárního života; kde by se jich psobení neparalysovalo a nemai'ilo

pevahou dobrýcli a soudných živl téliož života, tam snadno povrchnos
vnitní jalovos, nevkus a nízkos zaplaví nejednu vrstvu tenástva,
která by se jinak ráda úastnila zdravé duševní práce svého národa a

k tomu pispívala, aby písemnictvo ústrojn srostlo se životem národním,

jsouc ode všeho národa váženo a hledáno, všemu národu stálou, nevy-

hnutelnou a milou potebou.

Že sloh echv i v tomto díle jest kvtnatý, vzletný, dbalý le-

poty jazykové, prosycený jemným vtipem a íznými pravdami, rozumí

se u nho samo sebou.

Drobné arabesky a humoresky, jež k románu pipojeny (Napo-
leon, Endymioyi, Ledové kvty, Výlet do midosti, Hodina s niilionáem,

O krejíkovi a vrahrích) a už díve vesms jinde vytištny byly, zrodily

se všecky v hodinkách pešastných. Skvostná Hodina s milionáem a

Krejík vyplynuly z vážného pemítání a budí je zas, a íkajíc jen si

s tenáem hrají. Zvlášt Hodina ízným sarkasmem dotýká se našich

pomr literárních: jediný milioná chtl se ujati našeho chudého spiso-

vatelstva, chtl mu býti pravým mecenášem, zíditi mu bezstarostné

Tusculum — a ten jest šílený ! Výlet do mladosti jest srdcejímající a

hluboce vroucí vzdech tesknoty po letech vesny a krásy. Ale spisovatelv

názor na svt není chorobn melancholický; vpravuje se v osud lidský,

jaký jest, a koní dojemnou elegii akkordem veselým. Ostatní po-

vídky mají milostné pozadí a zvlášt Napoleon pekypuje rozkošným
humorem.

Tak patnáctý tento svazek samostatn vydaných prací echových
jest nový pevný pilí ku zdobné budov krásného písemnictva našeho,

nový libovonný kvt v slávovnci básníkové. Fr. Bílý.

(Pokraování.)



Pamti Jos. Vácsl. Friée. Ses. 3. Nákl. spisovatelovým, v Praze 1885.
Rzué skizzy. Básné K, Jonáše. Nákl. vlastním, v Praze 1885.
Na pomezi. Almanach eské besedy v Teplicích ve prospch eského

domu. Poadatel J, Klecanda. Illustroval Bíza a Levý. Nákl. eské besedy v Te-
plicích, 1885.

eská bibliothéka rodinná. Výbor nejlepších novel a povídek literatur
slovanských i západních. Poádá J. V. Veselý. Ro. II. sv. 6.: Vesnický notá.
Pel. Fr. Hrábek. Nakl. AI. Hynek, v Praze 1885.

Zevrubné djiny eského písemnictví doby nové. Napsal F. Ba-
kovský. Dílu I. seš. 4. a 5. Období pedbeznové. Nakl. F. Borový, v Praze 1885.

Struná nauka o renietví s píklady. Napsal Fr. Bakovský.
Druhé, pepracované a rozmnožené vydání Nakl. týž.

Zajímavé rty ze života našich slavných muž a žen. 19. století. Vydal
Fr. Bakovský. Seš. -'. Nákl. vydavatelovým, V Praze 1885.

Pedagogické rozhledy po literatue eskoslovanské Vydává ústední
spolek jednot uitelských v echách. Ked Ad. Frumar a J. Klika. Seš. X. Nakl.
J. Otto, v Praze 1885.

Prtmti královského msta Velvar. Sestavil a vysvtluje F. Vacek.
Seš. 5. Nákl. spisovatelovým, v Praze 1884.

Karel Havlíek Borovský, nejslavnjší publicista eského národa.
Napsal K. Tma. Seš. 14. a 15. Nakl. K. Šolc. v Hoe Kutné 1884.

Kratochvilná historie mst a míst v zemích koruny Svatovácslavské.
Sepsal Pr. Sobotka. Seš. 1.—4. Nakl. J. R. Vilímek, v Praze 18-5.

Matice lidu. Ro. XVIII. ís. 1.: Za utrpení pedk. Nakreslil V. ez-
níek. ís. 2 a 3.: Kristiána Elstera Vybrané novely. Pel. V. Petr. ís. 4.:

O vychování mládeže v našich domácnostech. Napsal Fr. V. Kodym. ís. 5.:

Rusové doma. Sepsal J. Mackenzie Wallace, pel. J. Váa. ís. 6.: Z vojny.

Napsal Alfred de Vigny. Peložil V. P.

Ústední knihovna. Red. Fr. Zákrejs. . 139. : Rže stolistá. Báse a
pravda od F. L. elakovského. . 140.—146.: Novina. Román od I. S. Turge-
nva. Z ruštiny pel. J. ežábek. . 147.— 148.: Šebestián Gansendonck. Napsal
J. Conscience. Z flémského pel. V. Petr. . 149.—150.: Misanthrop. Veršo-
vaná veselohra v 5 jednáních. Napsal Molire. Pel. J. Preininger. . 151.— 154.:
Viká Wakeníieldsicý. Román Olivera Goldsmitha. Z angliiny pel. Jak. Malý.
Nakl. I. L. Kober, v Praze 1885.

Bíduici. Sepsal Viktor Hugo, z franc. peložil V. Vávra Haštalský. Seš.

19.—22. Druhé vydání. Nakl. týž.

Ti lí^ta z ti*iceti. Historický román z djin eských, z doby pvodu
a poátkv ticetileté války od L. Reílstába. Pel. dr. V. L. Moser. Druhého,
laciného vydání, seš. 29. Nakl. týž

Pkné tení. Album román a povídek pvodních i peložených. Vy-
dává J. R. Vilímek. Ses 23.: Všední píbhy od J. Klecandy. Seš. 24. a 25.:

Kníže Panin od J. Ohneta.

]>lorav>ká bibliothéka. Vydává Fr. Bayer. Ron. II. ís. 20.—23 :

Vesnické povídky Vácsl. ezníka. Nakl. J. F. Šašek, ve Velkém Meziíí 1885.

Divy svt známých i neznámých. Výbor román Jul. Vernea.
Ses. 73.-75.: Píhody kapitána Hatterasa. Pel. P. Š. T. Nakl. A. R. Lauer-
mann, v Praze 1885.

Slavín uitelský. Sbírka životopis zasloužilých pedagogv eských,
tiitelv i knží. Poádá Fr. Bayer. Svaz. I. : G. A Lindner. Nakl. J. F. Šašek,

ve Velkém Meziíí 1885.

eská ítanka ku poteb c. k. vychovacích a vzdlávacích ústav vo-

jen.ských, kadetních a jiných vojenských škol, jakož i k pouení a zábav vo-

jínstva e^ikoslovanského. Sestavil Ferd. enský. Díl I., II. a III. Nákl. L. V.

Seidla a svna, ve Vídni 1885.

Bibliothéka místních djeplsv pro školu a dm. Poádá A. N.

Vlasák. Svaz. .\I.: Okres Dolno Kralovický v áslavsku. Sepsal A. N. Vlasák.

Saki. Fr. A. Urbánek, v Praze 1885.

Vrbáiiko«a knihovna pro lid. Svaz. VI.: Ruka Prozetelnosti. Napsal

Fr. Waligórski. Važ si ddictví otcv! Napsal Romuald Starkl. Svaz. VII :

Morany a Dolnny. Povídka pro náš lid. Vzdlal dle zásad vyslovených Sara.

Srailesem K. V. Tuek. Nakl tvž.

Urbánkova bibliothéka pedagogická. Sbírka spisv pro uitele,

pstouny, rodie a vzdlavatele lidu vbec. Ron. I. svazek CX. : Š'iola obecná.

Sestavil Jos. Klika. Nakl. týž.

Vlast a svét. Sbírka spis pro mládež, rediguje Jos. Sokol. Seš. 1.:

< tbrázky z naší minulosti. Povídky V. Beneše Tebízskho. Seš. 2. : Tonha po štstí.

Malému roaoumku Povídky Jos. Sokola. Nakl. Fr. Šimáek v Praze, 1884.

Naše dluictvo. Úvahy národobospodáskd a SKciáliié politické. Sepsal

K. Adámek, v Brn 1885. Pokraování).
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Knihy, obrazy a hudebniny Osvt zaslané:

Hrady a zámky eské. Popisuje August Sedláek. Illustrují Karel a

Adolf Liebscherové. Dílu IV. seš. 13—15. Nakladatel F. Šimáek, v Praze 1885.

Cechy. Spolenou prací sj)isovatelv a umlcv eských. Vede Fr. Ad,
Šubert. Obrazovou ás poádá Karel Liebscher. Seš. 27. dílu III. (Praha) 3.

Nakl. .1. Otto, v Praze 1885.

Cesta po zemích východních. Sepsal korunní princ Rudolf Rakouský,
illustroval dle píivodních kreseb Frant. šl. Pausinger. eské vydání spoádal
dr. Josef Štolba. Se 100 devorytinarni a mnoha zvláštními kartony. Seš. 8.

Nakl. týž.

Písmo svaté starého a nového zákona. Vydání pro katolíky. Pe-
hlížejí V. Štulc a dr. A. Le-iiz. Illustroval G. Doré. Seš. 4. Nakl. týž.

Déje království eského. Složil Vácslav V. Tomek. Pátého, po-

opraveného a temi mapami rozmnoženého vydání seš. 3. Nakl. Fr. ivná,
v Prazf 1885.

Pední krisiteié národa eského. Boje a usilování o právo jazyka
eského zaátkem pítomného století. Vypisuje Ant Rybika. Dílu II. seš. 7.

Nakl. F. Šimáek, v Praze 1885.

esko-uémecký slovník, zvlášt grammaticko-fraseologický. Sestavil

Fr. Kott. Dílu V. seš. 2. Nakl. F. Šimáek, v Praze 1885.

Struný všeobecný slovuík vcný. (Malý slovník nauný.) Red. .Jak.

Malý. Dílu VIII. seš. 15., dílu IX. seš. 1.— 5. (Dokonení celého díla.) Nakl. I. L.

Kober, v Praze 1885.
— Téhož díla druhé laciné vydání seš. 131.—133. Nakl. týž.

Slovanství* ve svých zpvech. Sborník národních a znárodnlých
(významných) písní všech slovanských národ. Poádá, harmonisuje a vydává
Lud. Kuba. Kniha IV. seš. 2.: Písn polské. Pekládá Jos. Smrtka. Nákl. vy-

davatelovým, v Hoe Kutné 1885.

Monumentální plán král. hlav. msta Prahy, sousedních obcí,

jakož i nejbližšího okolí, který dle skutenosti a nejbližších pramen sestavil

a nakreslil Jos. Brož Nákl. J. Brože, J. ze Lhotu a O. Heinricha, v Praze 1885.

Illustrovaný prvodce po Praze a okolí. Popis nejznamenitjších
památek historických, kostel a škol, palác, budov veejných i ústav sestavil

J. Brož. Nákl. týmž.

Kvtiny jarní se zvláštním zetelem ku kvten domácí. Upravil prof.

Fr. V. Rosický. S 21 barevnými obrazy a s etnými devoryty. Seš. 9.—12.

Nákl. F. Tempského, v Praze 1885.

Z našich a cizích vlastí. Illustrovauá bibliothéka novel a cestopisv.
Redaktor Ferd. Schulz. ady III. ís. 6.: Dr. F. Slámy Vlastenecké putování

po Slezsku. Nakl. J. Otto, v Praze 1885.

Život zvíat od A. E. Brehma. Dílu I. (Ssavcii seš. 19. Pekládá i)rof.

Fr. Šafránek. Nakl. týž.

Sborník prací lilologických vydaný na oslavu dvacetiptiletého ju-

bilea prof. Jana Kvíaly. Nákl. Jednoty eských filolog, v Praze 1885.

Slovník zdravotní Prostonárodní praktická kniha pouná. Red. dr.

Chodounský a Thomayer. Seš. 1. Nakl. J. Otto, v Praze 1885.

Národní bibliothéka. Výbor prací elnjších spisovatel eskoslovanských.
Redaktor Fr. Zákrejs. Seš. 494—498. Nakl. I. L. Kober, v Praze 1885.

Twardowski. Báse Jaroslava Vrchlického. (Vydání prologem a novým
zpvem rozšíené) Nakl. F. Šimáek, v Praze 1885.

Poesie italská nové doby (.1782—1882). Sestavil a peložil Jar. Vrch-
lický. Seš. 2. Nakl. J. R. Vilímek, v Praze 1885.

Ze svta slovanského. Psal Jar. Hrubý. Svazek I. Nakl. J. Miškovský,
v C. Brod 1885.

Pamti Jos. Vácsl. Frice. První ásti seš. 4. a 5.. Do ticeti let. Nákl.
spisovatelovým, v Praze 1885.

Zor.a. Almanah k desítiletému trvání Moravské besedy. Uspoádali J.

Herben, J. Kabelík, I'. eháek. Roník 3. istý výnos vnován fondu G.

Pflegra Moravského. Nákl. Mor. besedy, v Praze 1885.

Dv povídky veršem. Od Otakara llorského. Nákl. vlastním, v Praze 1885.

Sebrané spisy \ácslava Beneše Tebízského. Poádá J. Braun.
Dílu II. svazek 4. Nakl. F. Šimáek, v Praze 1885.

Sebrané povííiky pro lid od Fr. Pravdy. Dílu. IV. seš. 4.—8. Nakl.

I. L. Kober, v Praze 1885.

Ottova laciná knihovna národní. Red. Ot. Mokrý. Série VII. seš.

50. a 51.: Na zboží pána z Rosenberka. Historická povídka. Sepsal Jos. Tesa.
Seš. 52. : Na soud malomstském. Napsal T. T. Jež. Z polského pel. \'. P.

Série VIII. seš. 1.— 4. : Životu_ navrácena (Called back). Napsal Hugh Conway.
Z anglického peložila Klára Špecingrová. Nakl. J. Otto, v Praze 1885.



R. 1885. Cis. 3.

OSVÉTA
l^

Orlické hory a krajiny k nim piléhající.

Nástin orograficko-geologickj',

sepsal

^^s*^ prof. dr. Jan Krejí.

>s_^ rlické hory zaujímají severovýchodní pohraniný val království

eského, i táhnou se jako lesní, celkem jednotvárný heben od

hory Vrchomezí u Náchodu smrem jihovýchodním až nad

Lanškroun, odkud výbžek jejich až k Zábehu v Morav se

prodlužuje. V této své zdánlivé jednoduchosti nemá tento po-

hraniní heben, zejména vedle mohutných Krkonošských hor,

jiro turistu nic vabivého.

Vystoupímeli však po nkteré, nyní pkné upravené silnici na

vrchol toho pohraniného hebene, pekvapí nás pohled, jakémuž v jeho

pvabné zaokrouhlenosti, a pece rozkošné rozmanitosti žádná pahra-

niná krajina ecii se nevyrovnává; rozkládá se totiž pod námi jako

velikolepá reliéfní mapa celé hrdbsfiH Kladské, 80 Q] mil obsahující,

jež svou orogratickou, soumrn ohranienou podobou nápodobuje v uraen-

-"né míe obrysy ech, jsouc jako tyto kolkolem horami obstoupeno

.1 jednotným poíím ovlaženo, jež shromáždíc se v jedinou eku Nisu

• liuhý, totiž severní horský val prolamuje, a do nížin slezských spchá,

ii;tpodobujíc bohaté rozvtvený strom poíí Labsko-Antavského. Již

- vrchol Orlických hor, ješt západnji však s vrchol horskýcli he-
lirii Reiciiensteinských a se Sovy, na severní hranici Kladska, poznává

r zetelné, že vlastními pirozenými hranicemi ('ecli nejsou Orlické

iiory, nýbrž onen horský val, kterýž Kladsko od severu objímá a se-

\ci'nf lif)r-koii obrubu Hroumovské kotliny s moravsko-slezskými Sudety

|'".I'U •

Když pruský král iJedich II. Slezsko násiln od koruny (!ské

oiltrhl, obsadil i Kladsko, tuto ))irozenou i)evnosf, eskou, aby odtamtud
< fchy a Moravu stále ohrožoval, neb jak se tento nerozjiaivý annektátor

vyjádil, aby prý za svá prMvn k Slc/^ku. titk dlonlio /iiili/<'ii;i. |insi>l

ku pimeným úrokm.
..SVlTA !-• l^



1!)| ./. Krejí:

Ne/bývá ovšem než této ztráty oželeti ; že však hory Kladské

s i)uliianiéin'ni horstvem eským tak /tsna a tak pirozen souvisí,

nuisíme i tuto pro nás ztracenou krajinu co píslušnou k soustav
eských hor považovati, a v rozpravách svých o horách Orlických ji

co podstatný doplnk jejich vylíiti.

Úel tchto mých rozprav orograficko-geologických jest ten, abych

vysvtlil souvislos orograhckých pomr s geologickou povahou hor,

a abych aspo v hlavních obrysech vylíil základní, geotektonický plán

eské naší vlasti. K tomu úelu bude nutno, máli souvislos hor Orlických

s jinými horami eskými zeteln vyjíti na jevo, abych pedevším bžn
nakreslil nártek hlavních geologických zmn, jejichž konený výsledek

jest nynjší podoba zem eské.

V nejdávnjším pravku, až kam domysl geologický, neopouštje

nynjší skutené skalní pdy, zasahovati mže, jeví se zem eská co

ást stedoevropské i)evniny, kteráž, již tenkráte mla celkem ony ty-
uhelné obrysy, jimiž se zem eská vyznamenává, kongruentní s onmi
obrysy prahorní celiny ili prahorního massivu, v jehož stedu se na-

cházejí echy.
Jiná podobná, a menší prahorní celina zaujímá stední Francii

;

jiná zaujímá stední Alpy, jiná Skandinávii a udsko, jedna prostírá

se ve stedu krajin maloruských, a mimo to se jeví ješt nkolik jiných

takových ástí evropského pevnozemí, kteréž nižádným útvarem moským
pokryty nejsou, na geologické map Evropy.

Tuto eskou, nebo abychom všeobecnjšího názvu užili, tuto her-

cynskou pevninu, oblévalo široširé moe, z nhož veliký chobot smrem
od severovýchodu k jihozápadu daleko do ní zasahoval. Na dn tohoto

moe a tohoto chobotu usazovala se bahnitá a písitá hmota, mohut-

nými ekami do moe zanesená, z níž se vytvoily ony bidlice a ke-
mito-hlinité vrstvy, jež okraje oné dávné pevniny lemují nebo v dlouhých

pruzích prahorní její pdu pokrývají.

V dobách tch mla krajina hercynská i)odobu ty velkých, ne-

pochybn však málo nad hladinu moskou vynikajících ostrov, z nichž

první a nejvtší zaujímal nynjší eskomoravskou vysoinu, jakož i Šu-

mavu a Rudohoí ; druhý menší zaujímal Lužické a Míšeské vrchy,

tetí Jizerské a Krkonošské hory, tvrtý pak Orlické a Kladské hory,

jakož i pokraování jejich v moravských Sudetách. — Hustnutím, tuh-

nutím a stahováním se zemkoule, jejíž pvodní stav co ídké magma
pedstaviti si lze, v nmž pevná hmota s vodou byla smíšena, nastalo

svrašování a zborcení povrchní utvrdlé pdy zemské, a povstaly tím

dle smr nejmenšího odporu pukliny a rozsedliny, podle nichž voda do

velkých hloubek vnikala, a tam podzemním teplem, snad již ohromným
tlakem skalních vrstev zpsobeným, na tak vysoký stupe se rozehála,

že mohla v oboru svého psobení podzemní skály promniti v mkkou
tstovitou hmotu, pod nesmírným tlakem pehátých par v hlubinách

zemských se nabobtávající.

Toto psobení vody na vnitek zem mlo za následek zmknutí

a nabobtání kamenných látek podzemních a petvoování jich v tsto-

vitou silikátovou, ponenáhlu krystalisující hmotu, hlavn podle roz-

scdlin skalních, tak že práv podél tch rozsedlin jevil se pi svrašování
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povrchní pdy zemské nejmenší odpor, a skalní plocliy podél iiicli proti

•iohé se vzepely, do výše vydmuly a první obrysy hor nších vytvoily.

Tak povstaly j)rvní poátky hor a sprovázející je první vyvelé

kamení, hlavn jisté staré žuly, zelcnokameny (diority) a jiné podobné

horniny. V té míe, v jaké jistá éás pevniny do výše se dmula, snižo-

vala se jiná ásf, a tak se prohloubil zejména chobot bidlicemi na-

plnný, v néniž v Cechách spoívá idiar silurský, ano odchylné uložení

vrstev toho útvaru Jia bidlicích starších zjevné ukazuje, že ped usa-

zením jeho musila nastati znaná dislokace staré pdy, kteráž roz-

sáhlejší druhdy záliv moský stsnala na užší pruh, v némž nyní zaujat

jest náš útvar silurský.

Ješté ped ukonením silurské doby stalo se nové vyvení ohromných
spoust žulové a porfyrové hmoty, ovšem nepochybné v cela jiné podobé,

než jakou nyní má, snad v jiodob hmoty nynjších trachyt, z níž

teprva pozdjší itemnou a pekrystalováním nynjší žula a silurský

portýr se vytvoily. Z té doby zejména pochází veliké stedoeské
žulové pohoí, kteréž silur od Klatov až do ŠUvorce u Ouval provází,

a mohutný i)ruh portýru, kterýž v Kivoklatsku a na Zliirovsku staré

bidlice a ásten i silur proráží. Tolikéž lze do té doby klásti vy-

vení onch mohutných hmot žulového a porfyrovélio kamení, kteréž

jednak v Železných florách kolem Nasavrk na den vystoupily, jinak

jádro hor Krkonošských a Orlických, jakož i moiavských Sudet za-

ujímají.

Tlalc, jenž zj)sobil vydmutí a vyzdvižení starých žulových a

bidliných vrstev, a vyvení onch eruptivních hmot, byl luimíen od

jihozápadu k severovýchodu, i vytvoil soustavu horských rozsedlin na

smr tlaku kolmý, tedy k jihovýchodu zabíhajících. Jedna z tchto
rozsedlin luiznauje jižní vyzdvižený kraj Železných hor v ('áslavskii,

druhá rozsedlina však bží stedem Krkonošských a Orlických hor.

Prohnutí a zpinení se starých skalních vrstev ve velkém prohybu syn-

klinálním a antikliiiálním zi)sobilo základní obrysy a smry Železných

a Orlických hor. Vidti z toho, žq Železné horjj náležejí vlastn k sou-

stav Orlitkýrh hor, anyf, jsou jižním vyzdviženým krajem veliké a

ploské synklinální pánve, v níž nyní jest uložen kídový útvar Chru-

dimská a Hradecka, kdežto Orlické hory a souvislé s nimi Krkonoše
a moravské Sudety pedstavují antiklinální, ovšem nmohonásobn i)o-

rušenou klenbu na severním kraji oné pánve.

Ceskomorarská prulion/í vysoina jest však pro sebe samostatný

' 'lek, jehož individuální ohraniení starými horskými rozsedlinami jest

nu severu údolí íky Doubravky; na záj)ad rozsedlina podél siluru,

z níž stedoeská žula se vyvela; na jiiiu eišt Dunaje mezi Lincem
Kremží; na východ pak pruh permských pískovcv u Rosic, Brna

> Letovic, kterýž starou jíeologickou brázdu vypluje, podél níž vyvel
/. liloubky .syenit okolí Brnnského. Syenit jeví se zde takka co tmel mo-
hutné pukliny mezi rulovým pohoím a devoriskými vrstvami, jež i>ro-

razil, proež jest ješt mladší než žula stedoeská, jejíž jjvod klademe
ilo doby silurské.

Tato moravská, erveným permským pískovcem a dále k severu

klidovým útvarem vyplnná brázda, v orofíratickém i geolojiiokm
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ohledu velezajímavá, majíc smr severní a pak severo-severozápadní,

prostírá se pes Šimberk (Schildberfí), Králíky (Grulich) až do Kladska,

kde bží pes Mittelwalde a Bystici (Habelschwert) až k mstu Kladsku
(Glatz). Tam se protíná s jinou velkou údolní brázdou, která pináleží

vlastním Orlickým Lorám a od severozápadu k jihovýchodu se táhne.

Ona velká brázda, která z Moravy až do Kladska se prodlužuje,

dlí vlastní Orlické hory od moravsko-slezských Sudet, jež mají smr
severozápadní a mezi Kladskem a pruským Slezskem co hory Reichen-
steinské a pak co heben Sova zvaný pokraují, iníce severní ohra-

niení Kladska.

Na západ jsou Orlické hory a píslušné k nim Kladské hory
obniezeny velikou mezerou v prahorním skalstvu, kteráž vyplnna jest

kamenouhelným útvarem, a erveným pískovcem permským, jakož

i^ kvádrovým útvarem kídovým, jež spolu vytvoují pohoí zvané
Zaltman nad Svatoovicemi a povstné skalní skupení Adrsbašské.

znan nižší než prahorní hbety Krkonošské a Orlické.

Útvary tyto, jejichž spodní oddíl (karbon a perm) vytvoen byl

na pevnozemí z íných vod, kdežto hoejší oddíl (kídový útvar) jest

usazenina moská, ukazují na velké pevraty našeho horstva, kteréž

po uplynutí doby silurské a devonské se staly.

echy se mezi tím znan nad hladinu moskou vyzdvihly, tak

že pozstaly z moe jen menší choboty, v nichž nejstarší nám známá
fauna (silurská) se vyvinula. Jeden takový chobot zaujímal krajinu od

Plzence pes Beroun a Prahu až k Brandejsu nad Labem a prostíral

se pod nynjší pokrývkou svou (pod útvarem kídovým) na severní

boky Železných hor u Hemanova Mstce, i souvisel snad njakými
prlivy s nynjší silurskou krajinou na Smrinách u Beyreuthu, pak
s krajinou Voigtskou v Saších a se silurem v Kladsku kolem Varty,

kdežto vypluje pokraování oné velké raoravsko-kladské brázdy, která

dlí Sovu od Reichensteinských hoi. —
Díve ješt než doba silurská se ukonila, vyvely z mohutných,

zborcením starých skal povstalých rozsedlin ony díve zmínné spousty

žuly, které stedoeský silur na východní jeho hranici provázejí. V též

dobé stalo se nejspíše také vyvení onoho mohutného massivu Krko-
nošské ervené žuly, která sted jejich jakož i Jizerských hor zaujímá,

a také v jáde Orlických a Kladských hor, jakož i moravských Sudet

jest ukryta, jak jednotlivé shluky její u Nového Hrádku blíže Náchoda,
pak severn za láznmi v Chudob u i)aty Hejšoviny, jakož i východn
od Reichensteinu v Kladsku naznaují.

O nco pozdji, totiž po devonské dob, stalo se vyvení morav-
ského syenitu v okolí Brna a severn v Kladsku, ímž se vbec doba
starých velkých erupcí žulovité hmoty ukonila.

Celý eský silur vytonul ponenáhlu vysoko nad hladinu moskou
a celé nynjší echy, jakož i znaná ást okolních zemí, Moravy,
Rakous, Bavor, Saska a Slezska tvoila stedoevropskou pevninu, jejíž

obrysy posud staré prahorní a bidliné skály naznaují.

Obrysy pohraniuých hor eských, zejména na severní stran,

pocházejí ve své podstat z této staré doby. — Nížiny a široké i ploské

úvaly zaujímala po té dobé ada rozsáhlých moál, spojených velkými
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ekami, jež na pimených místech v široká jezera byh\ napnuta,

kdežto v Morav u paty Sudet a ve Slezsku ješt moe se šíilo.

Bujná, a jednotvárná vegetace pokrývala behy a mliny jezer a ek,

jakož i bahna, a zásobila ona lože kamenného uhlí, jež se v útvaru

uhelném a ásten též i permském objevují. Nejvtší pruh tch moá-
lových ek a jezer prostíral se od paty Šumavy u Merklína smrem
severovýchodním pes nynjší polohu Plzn, Rakovníka, Kladna až do

mezery mezi Krkonošemi a Orlickými horami, odkud se šíil daleko

do nynjšího pruského Slezska.

Jiná eka a ada moál uhlotvornýcli, nyní jen úryvky erveného
pískovce naznaená, mla poátek na Budjovské vysoin a vinula se

od Libni u Hluboké pes Chejnov, Vlašim, Divišov, Skalici a erný
Kostelec a vylévala se pod eským Brodem do širšího permského

jezera. Ješt delší eka moálová napliiovala brázdu úvaluí, která

provází jižní patu Orlických hor u Žampachu a Dobroue, odkud se pak

smrem jižním podle východního kraje eskomoravské prahorní vysoiny

skrze Moravu pes Tebovou, Letovice, Rosice až k Moravskému Krum-
lovu prostírá, a v jednotlivých úryvcích n Myslíc a Našetic blíže Znojma,

ba až k západnímu kraji Dunajské nížiny, zvané Tullnerfeld, u místa

Zóbingu stopovati dá. Z mezery Podkrkonošské zasahoval karbon a

perm z Broumovska také do Kladska, zaujímaje západní ás širokého

úvalu podél eky Stnavy až k ece Niso u msta Kladska.

Ped ukonením permské doby stalo se optné vyvení mohutných

hmot eruptivních ; z rozsedlin zemských, hlavn v oboru permu, vyvalil

se totiž melafyr, zejména u jižní paty Krkonoš (Kozákov, Levín,

Tábor atd.), a pak ervený porfyr, hlavn v mezee mezihorní u Šaclée

a severn od Broumova, i bylo s tím vyvením nepochybn spojeno

nové zborcení a vystoupení vrstevnatých skal. —
Stedoeská pevnina, jejíž sted nynjší echy zaujímají, zstala

po té dob dlouho povýšena nad hladinu okolních moí. Usazovaly se

na dn tchto moí písité, jílovité a vápnité ady vrstev triasu, jury

a spodní kídy, po nichžto v echách není ani stopy (mimo malý úryvek

jury, vtsnaný pod Rumburskou prahorní vysoinou u Doul)ice, mezi

žulu a vyšší kvádrový pískovec), až teprva s poátkem doby stedního

kídového útvaru (cenomanu) nastala nová velká zmna v pomru moe
a pevniny, a sice z jiíin posud nevyzkoumaných. V Evrop a daleko

i) Asie a Ameriky rozlilo se totiž kídové moe, snad následkem

isteného se snížení pevnin a jemu odpovídajícího ásteného vyzdvi-

iií moského dna, nebo jak nkteí geologové se douMiívají, ásteným
pelitím se moe ze severní polokoule na jižní, což prý souvisí se

zmnou velké osy dráhy zemské v dlouhé period 10.500 let, v níž

vymní body dalekosluní a blízkosluní na této dráze. Nech však

! íina této velké zmny byla jakákoliv, tolik nám geologická mapa
' ch s jistotou ukazuje, že severní a severovýchodní echy v dob
rední a na poátku vyšší kídy byly zality moem, jehož bývalé behy
' vrstev z onoho moe usazených (kvádrových piskovcv a opuk)

vrubne se daly na mapy penésti.

Z poátku usadily se v prostorách pozdji moem zaujatých ná-

)sy íné, písité a jílovité, v nichž zachovaly se malé flece uhelné
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.s |)uiii('tilii)(lnýiiii otisky bylin rázu namnoze sí.vcroaniiickólio ; lirzy

však zaujalo moe celý nižší prostor mezi eskomoravskou praliorní

vysoinou u stedoeským silurem až k Rudohoí, Krkonošm a Or-

lickým horám. Jeden prliv v krajin u Dína a druhý v krajin

Broumovské spojoval eské moe se širým moem, po nižší ásti stední

F.vropy rozšíeným, tak že míšesko-lužické hory, pak Jizerské hory

a Krkonoše, jakož i Orlické hory co ostrovy z toho moe vynikaly.

Dlouhé a úzké tjordy vybíhaly z velkého eského zálivu do okolní

l)cvniny, tak jeden od Labské Týníce podél nynjší íky Doubravky

až k Vojnoméstci u moravských hranic; druhý ješt delší od kláštera

Kesiboru (Griisau) ve Slezsku pes Aderspach, a stedem Kladska pes
Dušníky (Reinerz), Bystici, pak pes eské Králíky až do Šimberku

v Morav. Kdy by tehdejší stav moe až do nynjších dob byl se udržel,

pluly by koráby moské nejenom až do Prahy, nýlirž také až do áslav
a Chotéboe, do Svitavy a skrze Kladsko až do Králíki, a pvabná
smyšlenka Shakespearova o moském pobeží eském ješt za dob lidských

nebyla by pouhou bajkou.

Doba nejvtšího rozšíení kídového moe dosáhla svého konce

1)0 usazení našich nejvyšších kvádrových pískovc (Jizerských a llrubo-

skalských), kteréž se stupnm spodní senonské francouzské kídy jsou

sonasné. Nebo již za posledních dob kídových, jejíž pozstatky jen

na ást severozápadního Nmecka, Dánska, ás Francie a Anglie jsou

obmezeny (svrchní senon), nastalo optné vyzdvihování pevniny nad

hladinu moskou a volké prostory moského dna vytonuly opt na sucho.

Toto vyzdvihování trvalo až do poátku dob diluviálních, až do tak

zvané doby ledové, v níž vrcholy hor skandinávských a skotských byly

l)okryty ohromnými spoustami horského ledu, jenž daleko do rovin

stedoevropských se rozšíil a jenž snad aspo ásten práv v tomto

velikém vyzdvižení i)evnin svj jjvod ml. Do té dlouhé doby od eocénu

až do diluvia sahá vyzdvižení Karpat, Alp, Kavkazu a Pyrenejských

hor a velké rozšíení jejich ledovc. Do té doby zasahuje také poslední

a nejvtší pošinutí Orlických a Krkonošských hor do. výše. —
Ješt v dob diluviální byla severozápadní Evropa aspo o 180

metr vyšší, nežli nyní, tak že Irsko a Anglie s Francií a Nmeckem,
a Dánsko se Skandinávií souviselo, kdežto souasné velký chobot Ledo-

vého moe daleko do pevniny, evropské zasahoval, jehož zbytek jsou

jezera udská a švédská a nynjší záliv zvaný Bílé moe u Arch-

andlska. Pevnina africká souvisela tenkráte pes Gibraltar s Evropou

;

ostrovy Malta a Sicílie byly kopcovité vysoiny na mírn zvlnné

rovin; Majorka a Minorka souvisely se Španlskem, Kandia a Pelo-

poimes jakož i ostrov Cyperský s malou Asií. Nynjší Adriatské moe
bylo ploským úvalem, ovlaženým velkou ekou Pádem, a v prostorách

eckého Archipelagu byla rovina posázená sopkami, kdežto souasn
horské ledy vyšší pohoí v malé Asii a severní Africe pokrývaly.

Toto vytknutí nkterých z hlavních zvláštností evropské pevniny

za tak pozdní doby geologické, jako jest diluvium, není snad výtvorem

bujn fantasie, nýbrž výsledkem vážných a písných studií paleonto-

logických se zetelem k roz:ííení ssavc z té doby dle zbytk jejich
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v diluviu zachovaných a dle porovnávacích studií o pvodiiíin ro/šíení

nynjší fauny a flory evropské.

Vrátímeli se po této exkursi ze vzdálenjších krajin evropských

opt k Orlickým horám, shledáváme v nich ovšem také stopy nkterých

/ tch velkých horských pevrátil, kteréž v tch dobách povrch Evropy

rozbrázdily.

Po vytonutí vrstev kídového útvaru (kvádrových pískovc a opuk),

jež lemují patu Orlických a spolu i Krkonošských hor, musilo nastati

(nejspíše v dob encénu) znané pošinutí starých Orlických a Krko-

nošských skal do výše, any vrstvy kvádrového pískovce u paty tch
hor ve dlouhých pruzích jsou vyzdviženy a píke naklonny. Tyto vy-

zdvižené piuhy kvádrových pískovc lze stopovati od Malé Skály nad

Jizerou dle paty Kozákova, spatujeme je u Svatoovic za Náchodem
vedle velkého pevratu, jímž útvar kamenouhelný z hlubin až na povrch

byl pošinut; vidti je uprosted Kladska blíže Kieslingswaldu, zejména

však ve velké úvalní brázd, která dále na jih od Orlických hor útvar

kídový až do podloženého erveného pískovce permského rozrývá,

a kdežto dle pukliny s Orlickými horami rovnobžné i ješt hlubší

skály prahorní až na povrch se pošinují; míním zejména malebné sku-

pení rulových a žulových skal u Potštýna a Litic, prahorní útesy

n Kyšperka a v okolí Lanškrouna v oboru kídových vrstev a permu.

Doba, v níž se toto pošinutí Orlických hor stalo, nedá se ze-

vrubn ustanoviti, avšak že to pošinutí se stalo po dob kídové, to

dosvdují vyzdvižené vrstvy kídového útvaru, a že se stalo ješt ped
dobou stedního útvaru tetihorního (miocénu), to dokazují jíly plné

moských konchilií, zcela souhlasných s druhy Vídenské pánve, kteréž

u Rudoltic nedaleko Lanškrouna, u Tebovic a Opatova a u eské
Tebové se objevují, a sice v uložení vodorovném, neporušeném. Tyto

moské jíly usadily se v úzkém fjordu, jenž v dobách miocénových za-

sahoval skrze onu dlouhou brázdu úvalní, permem vyplnnou, na po-

kraji eskomoravské prahorní vysoiny z okolí Brna pes Letovice,

I evi a Moravskou Tebovou až k Lanškrounu a eské Tebové, kdežto

> brázdou, posledním mohutnjším vystoupením Orlických hor povstalou,

>e spojuje.

Vytonutí moského zálivu, jenž v dob miocénové nížiny Moravy
a okolí Vídn zaujímal, a kudysí pes Uhry a Balkánský poloostrov

sonvisel s moem, jehož zbytek (dle obdoby zkamenlých a posud žijících

lastur) jest nynjší moe Stedozemní, náleží též do ady onoho pone-

iiáhlého vystupováni Kvropy nad hladinu moskou, kteréž ku konci

klidové doby nastalo a v dob diluviálí svého vrcholu dosáhlo.

Ba v pruhu, kterýž se prostírá od beh Ledového moe až do

stední Evropy, a do kterého i echy náležejí, trvá to ponenáhlé dmutí

evropské pevniny do výše posud ješt, jak dosvdují behy Ledového

a Baltického moe do moe postupující, a staré náplavy vysoko nad

nynjší stav tekoucích vod povýšené, a po celém tomto pruhu a také

v echách rozšíené. Naproti tomu však po dob diluviálí níží se

severozápadní Evropa a jižní její ásÉ kolem Stedozemního moe,
ano ()<ltrž(!rií Hritskýcli ostrov od pevnozemi evropského, vytvoení

\'lriatskéh(> iii-i' ;i inoliloutM-ni Stedozemního more, jakož i utonutí
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pevniny inc/i Evropou a Afrikou, / níž nyní jen vrclioly její co ostrovy

nad hladinu moskou vynikají, stalo se teprve v dobách geolofiicky

nejnovjších, v dobách pozdního diluvia a nynjšího alluvia.

Nebo pi ponenáhlém borcení a svrašování kry zemské, z nébož

povstala nynjší podoba její, odpovídá vystupující vln pevné hmoty
zemské vždy jiná se prohlubující vlna, jako pi stídavé he rozvln-

ného povrchu vodního. Nic není tedy v tomto smyslu geologickém ne-

pravdivjšího, nežli poekadlo: „pevný a stálý jako skála," a tolikéž

jest zcela nepodstatná apostrofa od básník asto užívaná, oslovujíli

smle k blankytu se pnoucí hory: „Ó vy vné hory!" Neb v pírod
není nic stálého, nic tam není vného než pohyb sám ; vše se nachází

v reji neustálých promn, a nynjší výjevy pírody jsou ted} jen po-

míjející vlnou ve vn se vystídávajícím pohybu.

Takovýmto výjevem, naznaujícím jen poslední fási pohybu zemské
kry, jsou také Orlické hory se svými obrysy a se svým slohem skalním.

I obral jsem si Orlické hory á souvislé s nimi krajiny co pedmt
tohoto rozhovoru dílem proto, že tyto hory a krajiny jsou pomrn
mén známy u valné ásti našich krajan, a pak také proto, že stopy

velkých horských pevrat jsou v nich zvlášt nápadn patrné a s po-

mry orografickými úzce spojené. ^)

Útvary skalní dávají ráz a podobu horám i údolím, a i)roto jest

nejpirozenjší, rozvrhnouti soustavu hor s Orlickými horami souvislých

dle útvar, jež v nich panují.

V tom ohledu lze zde rozeznati troje hlavní útvary, jejichž roz-

linost nápadn i v podob hor se jeví; jsou to:

I. Orlické a Kladské prahory a pipojující se k nim staré bi-
dliné vrchy.

II. Krajiny kamenouhelné a prmské s vrchy portýrovými a mela-

fyrovými.

III. Krajiny kvádrového pískovce a opuk útvaru kídového.

I. Orlické a Kladské prahory, jakož i s t a r o b i dl i n é

v r ch y.

Prahory vytvoují ohraniení krajiny, jež co pirozený orografický

celek se jeví a ve stedu svém celé hrabství Kladské a na západní

ásti eské Broumovsko, jakož i jižní oddlení slezského knížectví

Svidnického v sob zaujímá.

Ku prahorám totiž náležejí oba pohraniní valy Kladska, od

severozápadu k jihovýchodu protažené : a sice Orlické horij na jihu

a Reichensteinské hory se Sovou na severu, mezi nimiž soubžn jde

hbet hor Bystických (Habelschwertských), kdežto úvalní krajiny mezi

tmito horami jsou pokryty vrstvami útvaru kídového, jenž v neširokém

pruhu skrze celé Kladsko od Adersbašských skal pe-s Bystici a Králíky

až do Šimberka v Morav se prostírá.

') Podstatnou pomckou k porozumní uáslcdujících výkladu jest nová mapa
eclí generálního štábu v mítku 1 : 75000.
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Východn za tímto úvalním pruhem kídového útvaru zdvíhají se

]ia hranicích mezi Kladákem, Cechy a Moravou vysoké prahory Snžníka

se smrem severním a severo-severovýchodním, jež k horám Reichen-

steinskym kolmo se pipojují, tak že skahií vrstvy obou horstev, Reichen-

steinského a Snžníka, navzájem se prostupují. — Mimo to objevují

se prahorní vrchy ješt osamotnle uprosted mladších útvar, a sice

severn za Kladskem v rovin slezské, náplavem pokryté, hora Sobotka

iZobtenberír), jakož i vrchy u Stelína (Strehlen) severn za Mtinster-

berkem; na jihu od Orlických hor pak Potštýnské a Litické vrchy

v echách v oboru permu a kídového útvaru.

1. Snžník.

Snéhiík Králický jest severní vrchol samostatné prahorní soustavy

skalních vrstev, kteráž svým slohem úpln se liší od slohu Orlických

a Reichensteinských hor. Jest to totiž ás onoho, dávno ped dobou

kídového útvaru vyzdviženého východního boku hluboké úvalní brázdy,

permem a kidovým útvarem vyplnné, která východní pokrají esko-

moravské i)rahorní vysoiny smrem od jihu k severu, od Ivanic a

Kosic pes Svitavku a Jevíc prostupuje a až k Mor. Tebové pokrauje,

naež vstupujíc do soustavy moravsko-slezských Sudet, jen skalnatým

a úzkým údolím íky Bezové (Friesa) v površí k soustav rulových

^kal Orlických píslušným, jest naznaena, až opt od Šimberka co

hluboký úval znatnou se stává, do nhož z Kladska pes Králíky tjord

kídového moe zasahoval, jak úryvky opuk na dn toho úvalu do-

svdují.

Na Moravské stran naznauje východní hranici jeho, kteráž dlí

><oustavu Snžníka od soustavy Dda (Altvater), úzký pruh krystalických

bidlic vái)ennými vrstvami proložených, a nižší prohyb v horách Su-

detských vyplující, jenž se od údolí Moravy u Klášterce (práv tam,

kde vstupuje ta eka do širokého úvalu Zábežského) smrem severním

ke íioldensteinu, a pak napí pes hraniní heben Sudet, jímž se dlí

Morava a Slezsko, až k žulovému shluku u slezského Friedberka pro-

tírá, za kterým již roviny pruského Slezska poínají.

Na jihu jest ohraniení výbžk Snžníka naznaeno prohybem,

lilii/, vede z údolí u Šimberka Králická silnice ke Klášterci do údolí

Moravy, a dále pes Bludov do Šnmberka (Schónbcrfí), any vrchy na

jihu od toho prohybu dle jihovýchodního smru svých rulových vrstev

ji/ náležejí k pokraování Orlických hor.

Na západ jest ohraniení horské soustavy Snžníka oste na-

. ...u cno oním velkým úvalem, bývalým to fjordem kídového moe,
kterVž u skalní prorvy íky Bezové (Friesa) poíná, a od Šimberka

pes ervenou Vodu (Rothwasscr) ke Králíkm a ke Kieslingswalde

u Bystice se táhne, kdežto se obrací k severovýchodu do stedu

Kladska.

Na severu pipojuje se soustava Snžníka k soustav hor Reichen-

steinských a moravsko-slezských Sudet, jejichž smr jest jihovýchodní

jako na Orlických horách, a kdež mnohonásobné interference skalních

vrstev se sméreni severním ukazují, že Sudetský hbet není výtvorem
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jednotiirlii) ^'ooloííickóho vy/dvi/oiií, iiýhrž (Ivouátraimého vzepení se

>k;tl od jiliozúpudu a od východu. Nižší hbet mezi Snéžníkeni a horou
Fichtlicb sprostedkuje toto spojení s hlavním hebenem Sudetskýni.

Soustava Snžníka jest dvéma velkými údolími, kteréž od severu k jihu

dolu sbíhají, rozdlena ve dva velké soubžné hbety, jež u svého po-

átku práv vrcholem Snžníka spolu spojeny jsou.

Jedno z tch údolí jest ovlaženo mladou íkou Moravou, která

v pozadí jeho na úboích Snžníka svj poátek má a hranici mezi

echy a Moravou iní; druhé, již v Morav, jest údolí potoka Kupavý
(Graupa), kterýž u vesnice Spieglitz na východní stran Snžník;)

vzniká a pes Staré Msto už k onomu pínému údolí se táhne, jež ve

smru od západu k východu oba hbety kolmo na jejich smr pro-

lamuje, foka Morava, jakož i nová železnice vedoucí z Králík do

l^umberka, obrací se do tohoto píného údolí.

Nejpknjší pohled na Snžník otvírá se s pohraniného hebene
Orlických hor, zejména s vrcholu silnice vedoucí z Jablonného do

Králík. Z opukových taras uvnit ech u jižní paty Orlických hor

jest s málo kterých míst (na p. s výšin nad Žamberkem) vidti vysoký

vrchol Snžníka, jenž tak mohutn panuje nade všemi horami Klad-

skými ; tím více pekvapí pohled na nj, když po jednotvárné vzhru
se vinoucí silnici od Jablonného nade vsí Orlickou opuky opustíme

a po rulové pd ve výšce 810 m. mlkého prohybu v hebene horském
dostihneme, odkud v nkolikerých umlých serpentinách silnice se vine

dol do ervené Vody (v Morav). Zrovna ped námi na severu, za

velikým úvalem Králickým, otvírá se horské údolí Moravy, vtsnané
mezi dva vysoké lesní hbety, v jejichž pozadí se zdvíhá holé, ploské

temeno Snžníka do výše 1424 m. (4405 stop).

Vidti s té výše zcela jasn, jak jižn za píným údolím, do

nhož se eka Morava k východu zahýbá, oba horské hbety se spojují

ve vysokou, lesem husté zarostlou skupeninu hor, zvanou Ddv les

(Altvaterwald), kteráž pes 1000 m. výše dosahuje, a kterouž se ped
Šimberkem skalní soustava Snžníka koní.

Pod námi rozkládá se široký úval, pokrytý opukou kídového
útvaru na svém dn a hlubokým náplavem, a táhnoucí se z Kladska

pes Králíky k Šimberku, i musíme tento úval, nejvýznanjší to geo-

logicko-orogratický výjev této krajiny pekroiti, abychom ze soustavy

Orlických hor pestoupili na soustavu Snžníka.

Éíka Tichá Orlice má v tom úvalu u vesnice stejného jména (horní

Orlice, Ober-Erlitz) na úboích Ddova lesa svj poátek, a taktéž jest

na tch samých úboích poátek íky Bezové u moravské vesnice

„ervená Voda." Jen nepatrné vydmutí údolního dna, pes kteréž jde

hranice mezi echy a Moravou, dlí tyto dv vody, a tím i poíí
Labe a Dunaje. Obora hrabte Althana, kterýž jest majitelem panství

Králického, pokrývá na tom rozhraní mokiny, z nichž též jeden pítok

Tiché Orlice se sbírá.

Msto Králíky, v novjší dob pknjší výstavností se zvelebivši,

leží dosti pvabn u paty rulových horských výbžk Snžníka, avšak

ješt v oboru opuk kídového útv;iru, kteréž ve vodorovném uloženi

zeteln n stelnice na den vycházejí, any lomem odkryty jsou, kdežto
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záiiadn od msta kaniyky ke gabhru podoljiié vynikají. Panský záinek

jest staré neúhlodné stavení : na rynku jest však ada j)kných dom,
a uprosted ného spatuje se na kašn allegorická socha, pedstavujíc

zdejší prmysl (tkalcovství a hotovení soustružnických a hrakáských

(irobotin); jeden i hlavních pramen výživy zdejších oban poskytují

však pouti, jež z dalekých krajin, zejména též z Cech, k zdejšímu

Mariánskému klášteru „na kopeku" se konají. Proto a také pro živé

obchodní spojení s eskými krajinami umí zde skoro každý oban
esky, a krajina kolkolem jest již dávno })Oiimena. Dlouhé stromo-

adí, kaplikami kížové cesty provázené, vede z msta (nadmoská

výška jeho 570 m.) píke vzhru na kopeek (760 m.), na nmž
obklojtcn ambity a kramáskými boudami stojí kostel Mariánský a v po-

zadí jeho klášter druhdy servit, nyní ligurián. Po sedmkrát sedmi

velkých ba nádherných schodech vystoupíme na taras ped kostelem,

s nhož rozkošná se otvírá vyhlídka na pohraniné pohoí Orlické a

na ást" Kladska ; však ješt znamenitjší jest vyhlídka na severu za

klášterem, na velké horské údolí Moravy, v jehož pozadí mohutný

Snžník se zdvíhá.

Pes kopce i)olní kráíme pak smrem severním k mlkému pí-
nému údolí, jímž se Králické vrchy a Ddv les od vlastního Snžníka
dlí, a v kterémžto úvalu opt nepatrné vzedmutí údolní pdy zpsobuje

rozhraní vod Labe a Dunaje ; na jedné stran totiž spchá bystrá

Morava dol, na druhé stran potok Lipka od vsi stejného jména co

pítok Tiché Orlice. Nová železnice vedoucí z Králík do Šumberka,

pestupujíc zde do údolí eky Moravy, používá tohoto údolního prohybu.

Mohutný náplav písku a štrku, do nhož jest železnice u vsi ervený
Potok (Rothíioss) zvané zaíznuta, dosvduje, že tímto údolím druhdy

mohutnjší vody nmsily se prouditi nežli nyní.

Stojíme zde u vchodu do velkého horského údolí, jehož dno

rychle si poskakující mladá íka Morava vesele oživuje, a v jehož

pPozadí Snžník vysoko strmí. íka ta iní zde hranici mezi Moravou

echy, a sice tak, že neširoký pruh horského lesa, zaujímaje západní

•^heben od Snžníka vybíhající, se vkládá mezi Moravu a Kladsko.

Tento pruii na každé map znatelný, jest ástkou panství Králického,

kdežto hbet na východní stran údolí již písluší k moravskému panství

(Joldensteinu knížete Lichtenstoina. Výstuji na Snžník mžeme vykonati

tímto nádheiným údolím dle íky Moravy ; ale geologovi nastává ne-

zbytná úloha, i oba horské hbety to údolí provázející ohledati a na
boky a vrcholy jejich vystoupiti. I nalezne pi tom výstupu ovšem na

j)nkrých a málo schdných pšinách lesních porznu vynikající skalstvo

svoru a ruly s podízenými ložisky vápence, na nichž smr a sklon

skalních vrstev ustanoví. Jedna z takových namáhavých cest vede od

myslivny nade vsí horní Moravou (Ober-Mohrau) po svorovém hebene
kolem skupin skal zvaných Klappersteine (1138 m.) nahoru a dol na

malý Snžník (1328 m.), podél i)rseku hraniného až k vrcholu velkého

Snžníka. Vyhlídka z toho hbetu do Kladska jest ovšem velkolepá

;

namáhání s tím stoupáním spojené dá se však pemoci jen geologickou

chtivostí nalézti dobe odkryté skály, kdežto obyejný turista zajisté

jhdnéjší stezky jx) úboích horských vyvolí, z nichž jedna velmi



204 '/• Krejí:

pkiiá kolem osanintnlé Inljovny (Tiefen-Graben-Baude) zrovna na

Snóžník skrze lesy vede. Vyvolíme si však cestu nejlepší a nejmaleh-

njší, kteráž vede údolím skrze dlouhou vesnici Moravu (Molirau), její/

oddíly šlovou velká, malá, dolní a horní, a z ní/ cliýše a dvorec na

levém behu íky náležejí do markrabství. na pravém behu pak do

Cech. Oba boky horské kryje velký les, namnoze však velkými pase-

kami i)roidlý, na moravské stran velkým požárem lesním i zpustošený,

v jednotlivých oddílech však bujný a piivabný. Podle rychle spchající

vody rozkládají se louky asto celé devtsiíem (Tussila^o farfara)

pokryté, jehož semení voda z vyšších horských bok dolíi snáší: asto
vidti i modré kvty omóje (Aconitum) u kraje lesa. Skály jest málo

kde vidti, vše kryje drn a les. Jen porznu vystupují rulové skalky

na den se smrem severním a úklonem východním; na moravské však

stran vychází na den v jednotlivých iitesech pkný bílý krystalický

vápenec, jenž v rule jest uložen a smrem severním a píkrým úklonem
východním až ku pat Snžníka stopovati se dá. V lese za posledními

staveními rozptýlené vesnice jest nyní toto lože oteveno velkým lomem.

U jiného opuštného lomu u paty Snžníka, v nadmoské výši asi

800 m., kolem nhož se huivá Morava vine, otvírají se ve vápenné

skále ti malé jeskyn, „tvarohové jámy" (Quarklocher) zvané, které

však ani svou rozsáhlostí, ani njakou jinou zvláštností k bližšímu ohlo-

dání nelákají. Vozová lesní cesta koní se v tchto místech, a stoupáme

nyní vzhru vysokým smrkovým a jedlovým lesem, s jednotlivými buky

po lesních pšinách, až les zane idnouti a kmeny stromové se stávají

nižší a vtve jejich hustší. Velké palouky lesní plny arniky a velko-

listého Veratrum (album) a s vysokým kapradím stídají se s lesem, až

naposled nejvyšší boky Snžníka blíže pod jeho vrcholem zcela zaujímají.

Ve smrím nízkém koví vyráží zde ze skály svorové ve dvou silných

pramenech horský ruej, jenž se považuje za zídlo Moravy. Kle, na

Krkonoších v tch výškách tak hojná, schází zde docela. Konen po

namáhavém, dv hodiny trvajícím stoupání octneme se po schdnjší
pšin vedoucí od i)ramen Moravy, na vrcholu, jenž nás již s Orlických

heben k sob vábil.

Vrchol (1424 m.) jest ploská kupa drnem a balvany svorovými

pokrytá, z níž vidti jen lesní vrcholy okolních hor, ano nikde není

vynikajícího místa, odkud by volná se otvírala vyhlídka. Na vrcholu

samém jest trigonometrické znamení a mezník s písmeny (í. G., M. M.,

K. B. (Grafschaft Glatz, Markgraschat Máhren, Konigreich Bohmen),

na onom míst, kde ti zem koruny eské se stýkají
;

pak zde stojí

zícený pomník holandského krále, jejž mu dcera jeho, majitelka pruské

ásti té hory, zde postavila. Chcemeli njaké vyhlídky užiti, musíme

dále od vrcholu kolkolem hory kráeti, i odmní nás ta obcházka

ovšem velkolepým sledem rozsáhlých horských krajobraz. Vidíme na

západ Orlické hory až k Vrchomezí, Hejšovinu a v pozadí Snžku a

Sovu ; na sever tká zrak pes vrch Sobotku a pes roviny Slezské až

k Vratislavi; na východ díváme se do velkého úvalu u moravského

Starého Msta, za nímž se Dd (1490 m.) a jiné vrcholy moravských

Sudet kupí.

Milé pekvapení pipraví unavenému chodci rozsáhlý hostinec
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(Schweizerei), jenž ve prohybu horského hbetu nákladem zmínné
princezny holandské byl vystaven a žádoucí zotavení v plné míe po-

skytuje. Bohatá tato knžna byla majitelka rozsáhlého panství Seiten-

berga a Schnallensteina, k nmuž severní boky Snžníka náležejí, i dala

po všech svých zdejších lesích výborné cesty upraviti, ímž se všem

cestovatelm nemálo zavdila. Nyní jest majitelem syn její z prvního

n>anželství, pruský princ Albrecht. V druhém manželství pojala za chot
svého vlastního koího, jehož dtem nyní v hrabcí stav povýšeným,

ovšem také znané ddictví zanechala.

Hraniní heben od Snžníka k jihu vybíhající jest majetkem

hrabte Althana, kterýž má v držení nejen eské panství Králíky,

nýbrž i Kladské rozsáhlejší panství Mittelwalde.

Zpátení cesta do Králík (5 hod.) vede nejpknji píkrými, a
dobrými chodníky lesem dol do Kladské vesnice Wólfelsgrund, blíže

niž potok Wolfel v malebném lesním údolí u paty rulových hor, kde

s opukou údolní se stýkají, pes poslední odstavec rulových vrstev

veselým skokem asi 25 m. do nižšího odstavce údolí se vrhá. Železný

most pne se zrovna pod vodopádem pes huivý ruej, tak že se lze

pohodlné dívati na stále mnivou liru i)a(lající vody, ve stíím nejp-
vabnjšího lesa.

Severn za tímto vodopádem, též na pokraji prahor, zdvíhá se

ostrý rulový heben, od jihu k severu protažený, nesoucí z daleka

viditelný poutniky kostel Marie Snžné; na vrcholu hory (810 m.)

stojí vž pro vyhlídku, odkud se rozkošný rozhled na hrabství Kladské

a na okolní hory otvírá. I v geologickém ohledu jest to místo zna-

menité, nebo zde stojíme na kraji oné velkolepé rozsedliny, která

zdejší i>rahory od jihu k severu prostupuje, a podle níž jest sou-

stava Snžníka vyzdvižena. Dno té rozsedliny vyplnily v dob kídové

in^kovce a opuky, jež u paty hor úvalní pdu zaujímají.

Od Wíilfelsgrundu možno brzy dostihnouti nkteré slanice že-

li/iiice Kladské, kteráž vede do Králík. Nám však, mámeli poznati

severní prahorní obrubu Kladska, Reichensteinské hory a Sovu, nebyla

by piméona zjtátení cesta, nýbrž obrátíme se se Snžníka na sever

do velkého úvalu íky Blé, v jehož stedu leží msteko a vedle

nho pvabné lázeské místo Landck, jež bude pimeným stediskem

pro další vycházky.

2. Reichensteinské hory a Sova.

Od Snžníka vybíhá k severovýchodu hbet, v prmru lOOO m.

M)ký, pes vrchol Saalwiesen až k hbetu Awanému Psi hbet (Hunds-

riickcn 1122 m.), kdežto se soustava Snžníka spojuje s hlavním

heboncni moravsko-slezských Sudet, kteréž mají smr severozápadní,

s Orlickými horami soubžný. Tento heben, v pokraování svém Reichcn-

s/ihiský zvaný, prostírá se v délce asi G zempisných mil z hranic

/skomoravských na severní hraníce Kladska, kdežto jest ekou Nisou

u msta Varty prolomím, naež co pohoí Soím zvané až k lázeskému
místu Salzbrunu w knižcíttví Svidni(^kém se prostírá.
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r-kiu' silnici' vodou z Moravy pros proliyliy toho hbetu ; tak

jtíduii z Cioldeiisteiuu pro.-, ves Ranisau do lázní (iráfenborských ; jiná

pes hbet, jenž spojuje Sudety se Snžmkoni z inoravskóho StnriMio

Msta do Kladského msteka Wilhelinsthalu.

Oba smry skalnícli i)rahorních vrstev bojují zde takka o nad-

vládu, totiž smr severní Snžníka a smr severozápadní Sudet. Nad-
vláda toho druhého smru iní se znatnou zejména ve výbžku horském,

kterýž od Snžníka na západ do Kladska se táhne a v lesnaté ern
hoe (Schwarzberg 1205 m.) svj vrchol má, odkud se až na blízko

k mstu Kladsku, totiž až na vrch Hidhrnj (508 m.) k Reníersdorfu

])rostírá, s jehož vrcholu celé stední Kladsko lze pehlednouti. Mezera

mezi tímto a mezi severním pohraniným hebenem (Reichensteinským)

zaujímá velké horské údolí íky Blé, nejbližší to cíl naší cesty. íka
tato poíná ve vysokém údolním zákoutí j)od Psím hbetem u hranic

rakouského Slezska, a vine se dosti husté ol)ývaným údolím u jižní

paty Reichensteinských hor k liandeku.

Dva jiné rueje, z nicliž jeden slov Morava (Mohrau) a druhý

Kauienice, sbíhají od horského hebene dol, jenž spojuje Snžník se

Psím hbetem, a oživují velkolepé a pvabné lesní tiché úvaly bez

lidských sídel, v nichž v jednom, zvaném Klessenp;rund, vede výborná

silnice dol ze Snžníka k zámku Soitenbergu, druhdy oblíbeného to

sídla princezny Marianny holandské.

V údolí Kamenice leží staré hornické msteko Wilhelmsthal,

v jehož okolí se druhdy za eské vlády stíbrná ruda dobývala ; i na-

javše si zde i)Ovoz ujíždíme po dobré silnici podle íky Blé dlouze

protaženými vesnicemi mezi lesnatými kopci a luinatým údolím do láze-

ského místa Landcka, obklopeného vábivými letohrádky pro lázeské

hosti. Kámen panující jest rula s ložisky vápennými a svor v rozma-

nitých nesnadno rozluštitelných záhybech, avšak malé kupy edie, které

na blízku'vynikají, naznaují puklinu horskou, nepochybn kolmo na smr
horského hbetu Reichensteinského k severovýchodu jdoucí. Z pukliny

té prýští se sirná na 27— 2!)" C teplá voda s hojným síranem a uhli-

itanem sodnatým. liázn jsou od Prus hojn navštvovány a ])Oskytují

v této zelené pkné krajin ovšem pívtivého útulku.

Pohraniní heben Reichensteinský, všude i)kné zalesnný, j)udá

SVOU píkejší stranou k Landeku, inínijší do Slezska. Výška jeho

pesc^huje jen místy /OO ni.: tak má zejména vrchol (rulový) Heidelberjí

s vží pro vyhlídku na svém temeni, asto navštvovaný to cíl výletník

lázeských, výšku 873 m.

Po výborn upravené silnici pejedeme odtud vozmo heben iiorský,

bychom navštívili na severním jeho úpatí položené, druhdy slavné hor-

nické msto líetchenstcin, od nhož celý pohraniní heben své jméno

má. Nad hebenem, jejž silnice asi ve výšce 550 m. pekrouje, vrcholí

mohutná a rozsáhlá svorová kupa Jauersberg zvaná (pes 900 ra.),

která panuje nad celou krajinou. Vyhlídka s hebene jednak na jih

na hornaté Kladsko, jinak na sever na roviny a nížiny Slezské, z nichž

se osamotnélá hora Sobotka a oblé vrchy u Stehna malebné vyzdvihují,

jest velkolepá a velmi pouná.
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Panující kiiiiien jest svor s podloženou rulou, a so smrem dle

liiobene k jihovýchodu a s ikloncm scverovýcboilním ; žíly žulové ten

svor prostupují, a též i ve vtší shluky se sestedují. Msto Reichenstein

leží malebné s nkolika svými kostely u severní paty hor a jest kol-

kolem obstoupeno rozsálilými lialdami kamení ze starého dolování, kteréž

až do tohoto století trvalo.

Nachází se zde ve svoru mohutné lože serpentinu s vápencem,

do nhož vtroušeny jsou mimo nkteré vzácnjší minerály hlavn arse-

nové kyzy (arsenopynt a liilingit), kteréž v sob nco zlata chovají.

Do'ování pro nedostatený výtžek zaniklo od r. 1873 již úpln, musilo

však býti za starých dob velkolep, jak velké haldy jalového kamení

naznaují. Velké lomy v dolomitickém vápenci jsou v horských stráních

nad mstem oteveny.

Z Reichensteinu vrátíme se zajíždkou pes Kamenec (Kamenz)

zase nazpt k pohraniným horám Kladským, a sice do msteka Varty.

Kamenec leží již úpln v mírn zvlnné nižin pod horami, kde

z náplavu ješt malé svorové kopce vedle eky Nisy vynikají. Jest to

neveliká avšak pkn vystavená ves, s bývalým cisterciáckým klášterem,

nad nímž u kraje rozsáhlého parku rozkládá se velkolepý nový zámek,

vystavený od itrincezny Marianny, kteréž i zdejší krajina náležela.

Železnice, která sem z Králík pes Kladsko vede, rozvtvuje se od

nádraží zdejšího na ti strany, na sever do Vratislav, na východ do

pevnosti Nisy (Neisse), na západ do Frankensteinu.

Použijeme jí k zpátcnému návratu do Kladska. Píné údolí eky
Nisy, které zde horský heben nai)í od jihu k severu prolamuje, jest

v ohledu íícoloííickém i orograíickcm, jakož i co do pvabu krajinného

velmi zajímavo a památno.

Povaha a sloh skalních vrstev této ásti severního pohraniného
valu Kladska nasvduje tomu, že zde již od dob silurských byl velký

jtrlom skrze ty hory, a sice co severní pokraování oné velké údolní

brázdy, kteráž na východ esko-moravskou vysoinu provází. Tím po-

vstala mezera v onom valu, kteráž se bhem as vrstvami slepenc,

droby a bidlic silurských, pak vápenc a bidlic devonských a spodních

kamenouhelných (kulmu) vyplnila. Pozdjšími oi)akovanými pevraty
kry zemské protrhly se i tyto vrstvy, a vytvoilo se úzké, píné
údolí, jímž reka Nisa, sebravši veškeré tekoucí vodstvo Kladska, do

nížin slezských odtéká.

Železnice Kladsko-Vratislavská používá též tohoto i)rlomu hor-

ského, tak že práv v záezech jejích a na úboích údolních sloh vy-

tknutých skal jest nejzetelnji vidti.

Na západním konci Reichensteinských hor, ped údolní jjroivou

eky Nisy, vycházejí na den shluky žuly a syenitu, a pak následuje

pruh tmavých bidlic a buližnik, jejichž píslušnos k siluru na n-
kolika místech kolem Varty a Ilerzogswaldu jest znatná dle sporých
graptolitlifi. Nad tím následují droby a vápence j)orznu se zkamen-
linami devonskými (s Climeniemi), a nejvýše slepence a droby, jakož
i vápence píslušné k spodnímu karbonu (ili kulmu). Smr vrstev jde

podle staré horské rozsedliny k severu nebo k severovýchodu, a ná-

sledkem toho, jakož i následkem pozdjších pevrat nahyla tu mezera
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v scvtiiiíiii i)i;ilioi iiiui valu Kladska povahy nepravidelné krabatiny,

kteráž svou ])odobou i menší výškou (600—700 ni.) od jednodušších

a vyšších ])raliorni(h lihet nápadn se liší.

\lr-i( M k(i Viií/ii s velkým ]ioutnickýrn kostelem i od cech hojn
iia\Ntr\()\aii\)ii, Ic/.i jako >ti';'i/,iií stanice u severního vchodu do úzké

údolní liiáii} Khidsl. /('Icziiic vine se odtud po stráních vysoko nad

ekou Nisou malebnou hornatou krajinou, až se oteve vyhlídka na

úhledné msto Kladsko, nad nímž mohutná pevnos strmí. Ko|)ce okolní

skládají se /c starých zelenavých bidlic (pedsilurských) ; nejzajíma-

vjší jiio Ideologa jest však jižn od Kladska u vesnice Pil ervený
n\h CilMi ni.) nad Nisou, kde se pásmo erveného permského pískovce

melafyrem proražené a píke vyzdvižené k amfibolitovému kamení

Kladských kopc pikládá, a kdežto kvádrový pískovec a opuka, též

v píkrém \yzilvizeiii k pat hory té piléhají.

Pokraování jiralior v severním pohraniném horském valu Kladska

]K)íiiá západn za bidlinou a drobovou krajinou, za pevností Silher-

benjrm ve skalácli vytesanou, nyní však již odzbrojenou, kteráž na

severnini kraji toho valu pechod pes hory chrání. Opevnné rulové

kupy vyzdvihují se zde až pes 800 m. nadmoské výše, i prodlužují

se odtud v lesnatý jednotvárný heben Slunení (Sonnenkoppe 900 m.),

a dál(í v ješt vyšší Sovu (liohe Eule 1000 m.) na severozápadní hranici

Kladska, odkud se rulové horstvo ])oncnáliln níží ve smru severozá-

l)adníni do knížectví Svidnického, až k lázcnsknui místu Salzbrunu.

blíže Waldenburka, kde se k nmu nižší vršinatý obor útvaru kameno-

uhelného pipojuje.

Smr vrstev rulových jde celkem dle hebene k severozápadu

a úklou k severovýchodu. Severní pata horského ]»ásma stojí v náplavu

rovin slezských, jižní pata jest ohraniona ])rnlioin kamenouhelného

útvaru, nad nímž se ervený jiískovec permského útvaru od poátku
niloNvcIi hor ii Sal/bruiiiiu až k mstu Kladsku šíí, od kteréhož pak

iiic-a jižní ]»atu hor kídový útvar províizí.

-Než ()])ustíme severní horský val Kladský, budiž ješt nkolik

slov vnováno ])(Mllioíí Khulskniu, lvrcr<'ž z rovin slezských se zdvíhá,

a ])ro tyto krajiny jest velmi význacii', obmezujíc na severu obzor

malebnými obrysy. Pedlioí toto obsahuje inimo rulu hlavn staro-

eruptivní kamení, žulu, gabbro a serpentin, kteréž v osamotnlých

kopcích, ba v úhledných vrších, ve vzdálenosti 2— .'! mil od paty hor,

z moliutnélio nájtlavu nižin slezských vyuikii.

Nejnápadnjší jest lesem pokrytá, staiýni Slovanm již známá
a i(o>\;itná lioia Sobotka (der Zobtenberg), mezi Reichenbachem a Vrati-

slavi, u msteka stejného jnuMia: skujieiií to nkolika vrchol, které

u paty z ruly a žuly, ve vyšších úboích z uabbra a serjientinu se

skládají. Pata má nadmoskou výšku 177 iii., nejvtší vrchol však (i90 m.,

tak že mohutn nad nižší krajinou iiaiiuje, a jakož z daleka široka jest

viiliteln\, tak i znamenitou vyhlídku pres velký díl Slezska až do Po-

znaská otvírá. Kostel a hostinec zaujíinaji dva vrcholy této hory, kde

v lét bývá velmi živo, zvlášt o svátcích, nebo pi výletech Vrati-

slavských student, k jejichž oblíbeným výletním ini>fUni mileží zvlášt

hora Sobotka,
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Druhé skupení obsahuje lesnaté rulové a žulové vrchy mezi msty
Miinsterbergem a Stelmém (Strehlen), severn za Reichensteinem. Nej-

vyšší vrchol, zvaný Rummelsberg dosahuje nadmoské výše 376 m.,

i nese na svém temeni vž pro vyhlídku.

Pro nás echy jest ta krajina i tím zajímavá, že u paty tch
kopc nacházejí se nkteré osady eských evangelík, kteí se sem

r. 1749 vysthovali, a posud jak ve jménech tch osad (Podbrady,

Husinec), tak i v obcovacím jazyku k pvodu svému eskému se hlásí.

(Pokraování.)

František Doucha.
PíSe

Jakub Malý.

(Dokonení.)

dpovídaje pak knzi Josefu Koublovi a Fr. K. Drahoovskému ve

Vysokém, kteí ho byli požádali za humoristický píspvek do svého

almanachu Krakonoše, praví: „Odpuste, že jsem Vám hned odpo-

•^ vdí dáti nemohl za truchlivou pro mne píinou. Ba jsem pinucen
I prositi paní Nmcovou, aby mi tyto ádky po mém napovídání

dobrotiv napsala. Vy o mém velikém neštstí nevíte, kteréž nejbolestnji

dotknouti se mže práv spisovatele : již na druhý rok *) trpím ná-

sledkem svého namáhání na ochrnutí pravé ruky, pro kteréž ani svého

jména nemohu podepsati pravicí. — Jak to pro mne smutné, nutiti se

k nakreslování bídných písmenek neohebnou levicí, ano pi své osa-

mlosti nepožívati potebné vlády pravice k denním potebám pi úplném
nedostatku posluhy, nepotebuji citlivému srdci teprve vypisovati. Bože,

jakou adu spisv jsem hodlal ješt vydati, tuším potebných, ku kterým
však nevyhnutelno, aby péro v pravici zdravé letlo s rychlostí my-
šlenky — a vidti nyní kolem sebe ty hojné bhem pemnohá let

snesené zásoby ku zpracování ! Vte, že o tom ani píliš rozmýšleti

nesmím, aby nejvtší žal neprojal moji duši. Ostatn, co by také plátno

bylo oddati se žalu ve vci, kterou snad již zmniti nelze — alespo
bylo všecko lékaské pomáhání marné ... Ty mj Pane ! Já ve svém
Itolestnéra postavení psáti básn humoristické ! Když nco takového
napíši, bývá mi, jako bych byl napsal ironii sám na sebe. Zatím se

toho na dále neodíkám . . . Budeli mi možná, pošlu Vám nco podob-
ného — najisto slíbiti Vám nemohu.'*

Když r. 1859 po nkolika dívjších pokusech nezdaených ko-

nené ilému Kobrovi se podailo poíti vydávání Slovníka náunéfWy
byl Doucha jedním z prvních, kteí se pihlásili k dílu, i zstal až do
jeho ukonení jedním z nejpilnjších jeho spolupracovník.

R. 1800 zamýšlel Kober podniknouti vydávání básnické anthologie

všenároduí pod redakci Kvtovou, a ku poradám o vc tu zval mezi

) Psaní toto má datum 31. bezna IBtíO.

08V4TA 1886. 3. -tA
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jinými též Donchu. .Taký byl výsledek tchto porad, a jak daleko vbec
ta vc pokroila, není mn vdomo, ale ku provedení podniku nedošlo.

Kvt, jak známo, povolán byl r. 1862 za profesora ei a literatury

eské do Varšavy. Ale mezi pozstalými zápisky Douchovými nachází

se program ke sbornému dílu pod názvem Výbor básnické literaturi/

všech národ, rozpotenému na „24 svazk 3archových, formátu slovníko-

vého, petitem" s obsahem následujícím : 1. (Indové, íané, Hebreové);

2. (Arabové, Peršané, Turci); 3., 4. (ekové staí); 5. (ímané); 6.,

7. (Provengalové, Francouzi); 8. (Italiani) ; 9. (Španlové, Portugalci);

10., 11. (Angliané, Amerikáni, Keltové); 12., 13. (drobní germánští

národové); 14., 15. (Nmci); 16., 17. (echové a lužití Srbové) ; 18.,

19. (Poláci); 20., 21. (Rusové); 22., 23. (Jihoslované) ; 24. (Litvané,

Maai, Novoekové, Rumuni). Tamtéž nachází se list Jos, Vladimíra

Pelikána (datum v Rychnov 23. pros. 1861), oznamujícího Douchovi, že

má peloženy Ovidiovy Metamorfosy, všech 15 knih, dále Valdštýnovu

smr „v eských asorarných jambech", také že pekládá Livia a Pro-

pertia, a tázajícího se, zdali by nco z toho mohl potebovati do své

anthologie.

.

Vedle této anthologie svtové zanášel se Doucha také zámyslem,

vydati strunou anthologii eskou dle rozliných druh metrických

(o pokusech v tomto smru bude na svém míst podrobnji zmínno),

i vyzval nkteré pednjší básníky eské k spolupsobení, ale pohíchu
ani ku provedení této myšlenky nedošlo.

Po smrti Hankov r. 1861 byl Doucha z mnohé strany, zejména

od rozliných šlechtic vybídnut, aby se ucházel o uprázdnéné místo

bibliothekáe pi eském museu. Neuinil však toho, prav : „U mne
s podobnými vcmi již konec; takový úad nemá býti pouhým zaopa-

tením, nýbrž musí se zastávati svdomit, aby ústav rozkvétal víc

a více k zisku a ke cti národa; k tomu teba síly úplného zdraví,

kdo toho štstí nepožívá, k úloze té nedostaí." Na to pak co možná
pro Vrátka, se kterým již v dom hrabte Františka Harracha blíže

se byl spátelil, ve svých kruzích psobil, aby do Musea se dostal

muž, „jenž by ústav držel v poádku."
Na sklonku r. 1863 navštívil Prahu guardian minoritského kláštera

v Brusselu Van Beth, rozený Flám, se kterým ubytovaným též u mi-

noritu Doucha astji obcovav, domluvil se s ním o podobném postavení

obou národ, eského a fiamského, v podruží zde nmeckém, tam

francouzském, ehož následkem byl lánek o pomrech a národních

snahách ech ve flamském asopise Katholick Zondagsblad, vycháze-

jícím v Brugách (1864, leden).

R. 1865 zvolen jest Doucha pro veliké literární zásluhy své od

spolku Svatobora za skuteného lena. Téhož roku dne 21. ervence

zemel mu otec v 80. roce svého vku. R. 1867 vyznamenán jest

Doucha estným titulem arcibiskupského notáe.

Nelze tuto pominouti události samy v sob nepatrné, která však

vydává vzácné svdectví o Douchové jemnocitu lidském, jevícím se pi
každé píležitosti beze všeho ohledu na okolnosti a osoby. Za nešastné

války r. 1866 totiž trávil Doucha léto u hrabte Harracha v Most nad

Litavou v Dolních Rakousích. Tam vojsko saské na svém pochodu
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z Prešpurka do Vídn ku konci ervence nkolik dní mlo odpoinek,

i zemel tam prostý vojín saský, jemuž vystrojen estný vojenský

poheb, kterébo mezi jinými též Doucha se súastnil. Za tou píinou
zaslal „An die Verwandten der verstorbenen Infanterie-Soldaten Gottlieb

Heinrich Holfert aus Ruppersdorf bei Dippoldiswalde im Kónigreich

Sachsen" obšírný nmecký list soustrastný, ve kterém rodinu zesnulého

tšil v zármutku jejím nad ztrátou lena jejího, a jmenovit poheb
jeho zevrubn popisoval.

Ostatn uplýval Douchovi život jeho tiše a pokojn beze všech

dtklivjších promn v trplivém snášení osudu a v neúnavné literární

innosti, když byl ne bez veliké práce a obtíže pivykl psáti levicí.

I v letech šedesátých a sedmdesátých plny jsou všecky tém asopisy
eské píspvk jeho : zpráv literárních, úvah, metrických peklad
z cizích jazyk i básnických plod pvodních. Z tchto posledních

zasluhují obzvláštní zmínky legendy: Svtlé dítko (Štpnice 18G1),

Kniha slávy (slavnostní album Cyrill a Methodéj 1864), Ohnivé se-

mínko (Blahovst 1868), Truchlá palma (tamt. 1869), Poklady sedmero

skutkuv a j.; celá ada básní satirických: Mecenáš (Lumír 1860), Udatní

žebráci (Pokladnice eskomoravská 1860), Odbhli srdce (tamt.). Horlivá

vlastenka (Lumír 1861), Balada o slavovnci (Máj 1862), Mravokárnost
(Boleslavan 1862— 63), Veliký rozdíl (tamt.), Noní kvas (slavnostní

almanach v Brn 1868), Schovej ducha (Kvty 1868), Gallerie na pdé
(Osvéta 1871), konené pes 60 vtších básní didaktických, které tvoí

„okruh celistvý," jejž Doucha zamýšlel vydati svým asem o sob pod
názvem Radoslav. Mimo to skládal Doucha rhapsodie, elegie, glossy,

heroldy, idyly, nénie, parabole, pararaythie, ritornelly, jev tím pedevším
snahu, zachovati v slovesnosti eské vzory takovýchto, ásten již mén
obyejných spsobu básnické tvorby.

Obzvlášt piln pak zabýval se Doucha nápodobením cizích ryt-

mických vzor, jako jsou rozmanité sloky italské, španlské, francouzské

atd., v kterémž oboru ml výborné pedchdce zejména v elakovském,
Vinaickém, Sušilovi, Vocelovi. Máme od nho veliké množství takových

híek, z nichž jenom nkteré budtež zde uvedeny : ghazela (Pipozdívá
se, Kvty 1870), kanzona (Vná omlada, Lumír 1861), kanciony
(Kniha srdce, tamt., Pomník trvalosti, Kvty 1870), madrigal (Naše
vlasí, Posel z Budce 18ó0), makamy (Pohled a prohled. Svtozor 1875,
Žbánek, tamt.), rondeau (Náhrobek, Kvty 1867), šestina (Rovnodušnos,
Pokladnice eskomoravská 1859), siciliana (Rytiny, Kvty 1870), tercina

(Ze svatyn minulosti, Kvty 1867, Za obzorem, Kvty 1868), tenzon

(Me a pluh, Svtozor 1874), triolet (Pravidlo práva pravdy. Posel

z Budce 1850), znlky (Svobodín Mnohoslav. Svtozor 1.S75, Kvítka
mezi klasy. Svtozor 1876) atd.

R. 1871 uinil jsem Sboru matinímu navili, aby k pekladu
dramat Shakespearových pidán byl životopis básníkv s úvahou o jeho
dilecií a jmenovit s rozborem jelio dramatických výtvor. Sbor pi-
stoupiv k tonm návrhu skrze sekretáe svého Nebeského vyzval Douchu,
aby v takovou práci se uvázal. Doucha omluvil nepijetí této úlohy,

jakkoliv by „tomu zajisté veleestnému vybídnutí byl milerád dostál

s úplnou ochotou a s celou ku vci láskou a svdomitosti," jednak

14*
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„stále se horšíci chorobou" svou, jednak tou neblahou okolností, že

umístním mateské školky v kláštee Svatojakubském tento naplnn
jest takovým hlukem a kikem od dtí, že pi nm klidn pracovati

nelze, on pak, když zahrádka vzata ke školce, pozbaven i milého

útulku v zadní zahrádce, kde po celých tém dvacet let míval stolek,

pi nmž pracovával. „Pipadá mi to," praví o tom Doucha, „jako

tém ironie osudu, že práv dítkami odstren jsem od svého stoleku,

kde jsem tolik psal k jejich prospchu a kde bylo mé poslední útoišt
v mých tžkých utrpeních."

Divadelními záležitostmi nepestával se Doucha s obzvláštní zá-

libou obírati, vždy ochoten jsa propjovati se svou radou a pomocí.

Tak když 15. íjna 1871 provozovali ochotníci na mstském divadle

v Police *) Katinku Heilbronnskou, o emž uinili oznámení Douchovi,

ten v odpovdi jim zaslané psal toto: „Pijmte díky za tu vlídnou

zpomínku, k nimžto milerád pipojuji srdené pání, aby tak ušlechtilá

snažnost na poli našeho dramatického umní vždy krásné rozkvítala.

Z hojného toho potu psobících sil, jakož i ze samého volení té

inohry, která tak veliké úpravy žádá, vidti s potšením, jaké vytrvalé

piinní tuto pknou snažnost provází. Pohled na odeslaný mn list

divadelní vedl mi na mysl, že by spolek Váš mohl snadno dávati též

na p. Shakespearovu utšenou veselohru Veer tíkrálový, která se

v Praze vždy tak velice líbí, a jako vidím, snadno by se u Vás dala

obsaditi. Veselohra jest ku provozování zvlášt zpracována, a ochotn
bych Vám z úcty k vci dobré propjil divadelní svj rukopis, úpln
pro jevišt zízený, k opisu, kdy byste nkoho v Praze mli, jenž by

vám spolehliv opsal toto od mého vytištného pekladu se lišící upra-

vení. Opis bych pak sám prohlídl za píinou správnosti." K tomu nezdá

se, že by bylo pišlo, ale v ervenci 1872 dávali divadelní ochotníci

Polití jiný Shakespearv kus v Douchov pekladu, Romeo a Julie.

V innosti své pekladatelské pokraoval Doucha nemén piln

jako ve všech ostatních oborech, které pstoval. O linguistických vdo-
mostech jeho podotknuto již svrchu, že se znal ve trnácti jazycích,

které tuto zejména uvádíme spolu se spisovateli, jichž díla z tchto
jazyk na eský penášel. Podalt peklady: z ruského (Puškin), pol-

ského (Mickiewicz), slovinského (Prešern), charvátského (Preradovi,

Kukuljevi), hornolužického (národní písn, Sejler, Herta Viazova,
Vela, Hórnik, esla, Buk, Bjedrich, Cyž, Kapler, Pful-Lužan, Skala),

dolnolužického (Baleár, Broniš, Nyka, Rocha) ; z anglického (Shake-

speare, Thomson, Rob. Burns, Byron, Campbell, Littleton, Longfellow,

Milton, Thom. Moore, W. Raleigh, Shelley, Spenser, Surrey, Watts,

Margaret Bayley, Carolina Gilman, Miss Mitord, Broome, Dryden,

Will. Somervile) ; z italského (Dante, Ariosto, Tasso, Filicaja, Qua-

dagni, Silvio Pellico, Vittorelli) ; ze španlského (Calderon), z portugal-

ského (Aires Telles de Menezes, Camoens), z francouzského (Victor

Hugo, Alex. Dumas st. a j.); ze švédského (Tegnér), z nmeckého
(Herder, Heinrich Kleist) a latinského (Tibullus). Peklady tyto, pokud

'j Má Polika jedno z nejstarších mstských divadel na venkov eském,
založené již r. 1840 od tt-hdejšího purkmistra Šebestiána Hnévkovského.
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nevyšly o sob, roztroušeny jsou ve všech tém asopisech eských až

do nejposlednjší doby.

Nejvydatnjší však psobení Douchovo i za doby pozdjší bylo

v oboru literatury pro mládež. Poet vtších i menších jeho spisk
tohoto druhu, tištných v echách i v cizin a vesms pknými obrázky

ozdobených, pesahuje celkem sto. Ježto Doucha v pirozené své dobro-

myslnosti peetným zakázkám nakladatelským dle sil svých vyhovti
hledl a takové množství spis v tomto oboru složil, jde samo sebou

na rozum, že všecky z nich nemají stejné ceny. Doplujeme tuto seznam
patrnjších tchto spisk, kladouce i poet vydání jejich : Di-ohnústky

1861 (5 vydání), Malikosti malikým 1861 (7 vyd.). Obrázky po-

svátných pfibehv 1861, Pahrky 1861 (5 vyd.), Pestré kvítí 1861

(4 vyd.), Podívání na zvíata 1861 (8 vyd.). Polní kytika 1861 (5 vyd),

Krjije 1862 (5 vyd.), Kvtné ratolesti 1862 (4 vyd.), Lupínky 1862

(4 vyd.), Skladnika pouné zábavy 1862 (4 vyd.), Besídka dítek 1863

(2 vyd.)j Kam dítko rádo chodí 1863, Korálky 1863 (4 vyd.), Laskavý
dárek 1863, Oblíbená kniha, es., pol., nm., franc. a angl. 1863
(2 vyd.). Obrázková kniha 1863, Perliky 1863 (2 vyd.), Semínka
1863 (4 vyd.), Svt v mladosti 1863 (2. vyd.). Živé kukátko 1863,

Veselé dítky 1864 (2 vyd.). Abeceda 1865 (5 vyd.), Poítáni v obrazech

1865 (3 vyd.), Vojáci rozliných národ 1865 (4 vyd.), Po práci 1868

(2 vyd), Blahé doby 1869 (4 vyd.), Kratochvíle 1871 (2 vyd.), Lipový
vnec, oddíl první 1871, Na domácím dvoe 1872, Doby mládí — doby

štstí 1872, Trnky 1873, Zlatá písmenka 1873, Bratíek a sestika
1874, Lipový vnec, oddíl druhý 1874, 3íalá spolenost 1874, Modro-
vous 1874, Pohádka o sedmí havranech 1874, Šípková Rženka 1874,

Kocour v botách 1875, Nápravy na dobrou cestu 1875, Pohádka o lesním

stromku 1875, Robinson a jeho divodružné píhody 1875, Všelicos 1875,

Zástupek domácích zvíat 1875, Divadlo malých 1876, Hovory zvíat

1876, Píklady v bájeném rouchu 1876, Smyšlenky a pravda 1876,

Výstava pestrých obraz 1876, Zpvomil 1876, Sedmero skutkiiv tles-

ného milosrdenství 1876, Drobné výkresy 1877, Pípravy na budoucnost

1877, Dohlasy 1878, Pravidla života v podobnostech 1880, Záhonek
malých 1880, Kvtný sadek 1881, Dítky jako kvítky 1882, Klasné
pole 1883, Na právo — na levo 1883, Zelený luh 1883. Nkteré
jiné nalézaly se pi smrti Douchové v tisku. Nejedny z knížek tch
peloženy jsou do nminy.

Pi vší své povolnosti k nakladatelm zstával si Doucha vždy

védoni pevných zásad pedagogických, dle kterých se ídil a jimž nikdy

se nepronevéil. Zejmým toho dkazem jest jeho list ke knihkupci

Datlovi, datovaný v Podmoklích u Dína 26. ervna 1874, v nmž
píše: „Prosil jsem onehdy, aby se na ran nežádalo jakéhokoliv pro-

j)jeiií se k vci, kteráž by naší mládeži byla závadná, a( obsahem
i pipojenými obrázky. Pejete si nyní (kdežto jsem k nezávadným
svou innos pij)ovdél), abych Vám také ku pedloženým zárove
obrázkm pece napsal knížku pro dítky vzdláním a zkrácením Ander-
senovy báchorky Groote en kleine Klaas, i pravíte, abych, jinaklí nelae,

to uinil bez udání svého jména. Nemjte za zlé, když upímn vyznám,

že mi také to nemožno za píinou mých zásad, jichžto co do mrav-



214 J- Malý:

ního vzdlání naší mládeže nemohu zapíti. Zde mé dvody. Vím dobe,
jaký jest rozdíl, když se báchorky, povésti atd. vydávají pro jisté kruhy

s hledišt národopisného, a když mají býti na pounou zábavu dtem.
Nuže, zdali se má útlým dítkám dáti do rukou báchorka (nad to s vy-

obrazením) tohož obsahu : manželka, která cizího muže dobe hostí

ii jej kryje v bedn, když se manžel vrátí ; — urážlivý zrovna žert

s mrtvolou babiky a vražda na druhé babice pro peníze ; — pak to

potupení ctihodného stáí hozením šedého staeka v pytli do vody; —
konen zlodj ství ukracjením stáda, vbec to zbohatnutí samým pod-

vodem, jako pi njakém poprasku. A to vše dtem, kde ostatn ani

špetky poesie ! Promitež úsudek mj, že by as dobe bylo, kdy byste

to ani komukoliv jinému nedával pekládati pro dti ; a když se Vám
od cizince tchto šest obrázk, teba hezky vyvedených, vnucuje za

výminkou, že on Vám jinak tch ostatních nedá: nuže, a si cizina

podrží také ty! Prodejní zisk, ke kterému jest obchodníku hledti,

dá se také zpsobiti spisy poádnými a správnými," Ohradiv se také

ješt svým stavem knžským koní Doucha: „Ty jsou dvody, za

kterýmiž mi nelze napsati píbhu k obrázkm (rroote en kleine Klaas.

Mítko, že cizina takových spis i dtem vydává, není v té vci pro
nás, kteí ve stálých a tžkých zápasech povinni jsme pevné opory
hledati na dále v tužení mravocitu pi mládeži, tom kvtu k budouc-
nosti. K nezávadným vcem budu ochoten, pokud mi postaí poslední

jiskru mé skrovné síly." touce slova tato vidíme ped sebou Douchu
v plné ušlechtilosti jeho povahy a s nejvelejším citem vlasteneckým
v srdci.

Ochotnos Douchova propjovati se radou i pomocí svou ve

vcech národních našich snah se týkajících, kdykoliv za to požádán
byl, vzbuzovala k nmu neobmezenou dvru obzvlášt vlastenecké

mládeže a nastávajících spisovatel, kteí se v takovýchto píinách
k nmu uchylovali a nikdy v oekávání svém se nezmýlili. Jmenovit
býval Doucha zhusta požadován za úsudek svj o pedložených jemu
rukopisech literárních prací.

Nejenom literárn, nýbrž i všelikým jiným spsobem, pokud v moci
jeho bylo, hledl Doucha prospívati národní vci. Jmenovité byl jedním
z nejhorlivjších sbratel pro eské museum, které jemu za mnohý
vzácný dar jest povinnováno. Z nich nejdrahocennjší jest psaný exemplá
Husovy Postilly (rukopis prv Pavla Zídka), za njž mu podáváno bylo

200—300 zl.

V mnohostranné této innosti své trval Doucha neúmorn po
celý as ostatního života svého, jakkoli v poslední dob již valn
scházel, a choroba jeho ím dále tím více ho pemáhala. Nemoha bez
toho býti, aby se stále stýkal s jinými spolupracovníky na národní
roli, navštvoval Museum, tiskárny, redakce i jednotlivé spisovatele,

pinášeje jim píspvky své do slovník (hlavn do Kottova a do
Malého slovníku nauného) neb asopis, rozhlédl se, peetl nco,
pohovoil, poradil, požaloval si na svou churavos a osamocenost, a

pak odešel zase tak tiše, jako by odcházel již jenom stín. Vtších
literárních prací Doucha v posledním desetiletí již nepodnikal, zanášeje

se tém výhradn jenom spisováním pro mládež.
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R. 1880 slavil Doucha své sedmdesáté narozenmy, pi kteréž

píležitosti dostalo se mu ze všech stran hojných dkaz všeobecné

vážnosti a lásky. Naše Osvta již tehdy pinesla velou o nm staí,

v níž dle zásluhy ocenna jeho všestranná plodná innos literární.

Na rok 1884 pipadaly knžské druhotiny Douchovy, které srden
ano okázale byly oslaveny. Dne 6. dubna bylo tomu padesát let, co

byl na knze posvcen. Den ten pipadal loni na kvtnou nedli,

v kterouž jubilant náš u pítomnosti etných píznivc a ctitel ve

farním kostele sv. Jakuba sloužil tichou mši svatou, provázen jsa

k oltái od duchovních pátel, jmenovit eholních bratí kláštera

minoritského, ve kterém po tak dlouhou adu let užíval pohostinského

útulku. Na chóru zapli zpváci téhož kláštera dojímavou vokální mši

s píslušnými vložkami. Z blízka i z daleka na poest jubilantovi

vzdána byla peetná blahopání od pátel a ctitel osobních, od spiso-

vatelských, umleckých, uitelských jednot a jiných spolk. Mezi tmi
srdenými projevy úcty vytknouti sluší blahopání knížecí arcibiskupské

konsistoe, která mu zvláštní <líky skládala za jeho psobení ve prospch
mládeže ; Pražské rady mstské, jež podal starosta dr. erný

;
pak

královské eské spolenosti nauk, pronesené od jejího pedsedy ministra

Josefa Jireka. Z etných ostatních spolk, které Douchovi pi té pí-

ležitosti projevily úctu svou, budtež jmenovány : Družstvo národního

divadla jakož i správa divadelní, kteréž uinily to prohlasem starosty

rytíe Skramlíka a editele Šuberta, Mšanská beseda Pražská pí-

pisera svého starosty dra. Škardy, pak Ženský výrobní spolek eský
skrze spisovatelku Elišku Krásnohorskou. Mnohé jednoty jmenovaly

Douchu estným lenem a projevily jemu poest odeslanou deputací.

Dostavila se též deputace vendického semináe v Praze s presesem

jeho P. Lužanskýni v ele, jenž odevzdal jubilantovi dv kaligraficky

vyvedené adresy Srb z Lužice. estné dary podané jubilantovi svdily
o jemnocitu jeho ctitel. Za píležitosti slavného dne toho vydal raino-

ritáký klerik Karel Štpán Vodika spis P. František Doucha, jeho

iivot a psobeni, jehož istý výtžek vnován Ústední matici školské,

s podobiznou oslavencovou.

Této dojemné slavnosti Doucha dlouho nepekal. Mnoholetou

chorobou zemdlené a sklíené tlo již klesalo utrpením a únavou, ale

pes to všecko ilý duch pravého božího bojovníka neochaboval. Doucha
jako vždy, ale již mnohem obtížnji, konal své chze, pokraoval v roz-

dlaných pracích a pomýšlel stále na nové. „Málo nedl tomu," píše

feuilletonista Pokroku oznamující úmrtí jeho, „kdy navštíviv redakci

naši horlivé vypravoval, kterak si poádá mnohé národní písn dosud

naší veejnosti neznámé, jež by ped smrtí svou ješt rád vydal. Již

také vyjednával s naším hudebním referentem, odborným znalcem V.

J. Novotným, aby hojnou sbírku tu, namnoze již notami od nkterých
venkovských uitel opatenou, zrevidoval a k tisku pipravil, Novotný
slíbil, avšak nedošlo k véci, nebo Doucha hned na to ulehl, aby ne-

povstal více."

Od záí již nevycházel z domu, ale vždy ješt ítal v posteli

korrektury, až konené i od toho upustiti musil. Proslýcháno vbec,
ie sotva z nemoci té .vyjde. Dva dni ped smrtí svou dal se Doucha



216 J- Malý: František Doucha.

penésti do nemocnice milosrdných bratí, kde mohl býti pelivji oše-

tován, a dne H. listopadu po druhé hodin odpolední vypustil spanilého

ducha svého jeden z nejšlechetnjších vlastenc, který celý život i

všecku innosC svou národu svému byl posvtil a jehož požehnaná

památka nikdy nezahyne u vdného potomstva. V nm odebral se na

vnost druhý „tichý genius" literatury eské. Tlesná schránka zvn-
lého byla dne 6. listopadu ve chrám Týnském vystavena a odtud

odpoledne na hbitov Vyšehradský penesena se slávou hodnou muže
takových zásluh.

Ješt za živobytí Douchova rozhlašovalo se, že spisuje své pamti,
kteroužto povst on sám zdál se potvrzovati nejedním k tomu se vzta-

hujícím vyjádením. Ale v skutku dával tím Doucha na jevo pouze úmysl

svj, že tak uiniti chce, k dílu samému však opravdov ruky ne-

piložil. Synovec zvnlého, pan Antonín Tauš, odevzdal mn z po-

zstalých po nm spis vše, co k tomu vztahovati se mohlo ; ale mezi

tím nenalezl jsem nijakých ádných zápisk, než toliko jednotlivé cedulky

s poznámkami, nkde jenom jich spisovateli srozumitelnými, krátké

notice na úzkých proužcích papíru nepatrné neb nijaké ceny, výpisky

a citáty z jeho vlastních i cizích spis, poukázky a odkazy na eská
i cizojazyná díla. .Jen málokde nalezl jsem v tchto drobotinách n-
jaké zrnko, jehož možno mn bylo použiti pi mé práci. Nejzajímavjší

ás Douchovy písemní pozstalosti jest nkolik psaní od jeho pátel,

jakož i nkolik pepis jeho vlastních list, jichž, pokud k úelu životo-

pisnému slouží, ode mne svdomit jest užito.

Hotových prací literárních nezanechal Doucha žádných. Hojná
jeho sbírka národních písní, kterou chová pan Tauš, jest pouhý materiál,

jejž teba teprv uspoádati a v nmž z veliké ásti scházejí nápvy.
Mimo to pozstavil Doucha v rukopise jakousi sbírku kázaní, která

by zasluhovala býti prohlednuta od nkterého vlasteneckého bohoslovce.

V nkterých poznámkách zmiuje se Doucha o sbírce svých

didaktických básní, již chystal se vydati o sob ; ale mezi papíry mn
svenými nic toho druhu nového se nenachází mimo následující dv
básniky, tuším dosud nikde nevytištné, které ostatn též vydávají nej-

lepší svdectví o šlechetnosti ducha a vlasteneckém smýšlení Douchov

:

„Žádného lovka nepotupuj,
každiký mže být pomocník tvj

;

a když tvj protivník bez moci jest,

vlídné odpouštj ~ to šlechetná est.

Kvetoucí úinnosti jen tam t blahý ruch,

kde budoucnosti stavbu povznáší svorný duch." ')

') Byl jsem již hotov s prací svou, když pan Jaroslav Pospíšil zaslal mu
ku pfležitému použití list Douchv, jejž byl nalezl mezi starými dopisy
svými. List ten datován jest v Mnišku dne 11. íjna 1840 a psán nmeckým
kurrentem; udlovány v nm rozlin rady, týkající se dalšího vydávání
Kvt. Pozoiuhodno jest v listu tom, že Doucha již tenkráte si stžoval,
kterak u nho „psaní každého ádku s velikými bolestmi tlesnými spojeno
jest," i slibuje : „Jak mile jen ponkud menší bolesti míti budu, napíši
Vám njaký dopis." Významné jest i zakonení listu: „Nemrzte se, prosím,
že Vás i letos opt o nkteré knihy z Vašeho skladu, byt by i starší,

ale antiquou tištné, pokoušeti budu, an sob, jakkoli bych rád, ani

jedné zjednati nemohu."
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Maryla.

Starodávná selanka

od

AI. Jiráska.

(PokraoTánf.)

Ví.

Vzácní hosté.

ladyka Buchovec, Ondej, sedl za prvního soumraku za stolem,

dojídaje veei. Ped ním na stole stál koílík starého vína.

Mélté staroch ve všem svj poádek, a jakož v as podletní,

obyejn poátkem kvtna msíce, dával si pouštti krev ze žíly

plícné, a v as letní skoro jen vodu pil, mléko a syrovátku,

/' tak tou dobou, kdy bylo s polí sklizeno a podzim chladnjšími

vétrj- a mlhami se hlásil, posiloval se dobrým uherským.

Dnes mu panna Eufemie zase po prvé pinesla plný koflík. Však

se juž tšil na první doušek. Sotva že však nyní pohár ke rtm pihnul,

sotva že zlatý mok libovonným dechem svým nosu jeho zalahodil, už

nádobu od rétv utrhl. Venku hluk — a panna Eufemie rychle k oknu

pistoupivši, úžasem vykikla. Vladyka div nezaklel. Také se šel k oknu

podívat. Co to? Hle, pokud za soumraku možná pozorovati, venku

pede tvrzí njaký shluk. — Vz, jeden, dva, jezdci njací vedle nich,

A v tom už pacholek a vrátný zárove vešli hlásit, že ti tam —
.1 vj-pisoval, kdo všechno je ped branou — že žádají, aby jim bylo

oteveno.

„Kdo jsou, že tak najednou a pozd?"
„Také jsem se ptal — ale jeden z nich z ostrá mi zrovna po-

ruil, a otevru, jsemli opilý, nebo co, že se ptám, však že vím —
a ti ostatní dali se do smíchu. A jak je pustit, když se sem ani ne-

vejdou."

Vladyka dal na hlavu, a juž bystrým krokem zašel si ku brán.
Ptal se, kdo jsou a odkud. A zase hluk, a z nho vynikl mocný hlas

jako hrom

:

,,1 aby do vás! Což pak o nás nevíte?"

Starého vladyku juž popadal hnv. •

„Necht klení a bláznovství a eknte, kdo jste!" zvolal prudkým
hla«pm.

„Oho — že neotevete? Což pak chceš, strýce, abychom šturmovali?

•fr nás dost."

A tu již vladyka, vykiknuv úžasem, porouel otevíti, a sám
vrátnému na rychlo pomáhal, fíetézy zainely, koleka vrzala, zvoditý

most spustil se pes píkop, brána se otevela, a na statném koni

vjel do dvorce tvrzního jezdec v pláš( zabalený.

Vrátný nevdl, na díve by se podíval, zdali na nj, an se-

skoÍT starého vladyku objímá, nebo na ty tam u voz a nkolik tch
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jezdc, z nichž každý drží nkolik koní vedle svého jízdného. A panna
Kuemie stojíc ii okna také žasla a hoela zvdavostí, a pro tu také

otevela okno. Dole ve dvorci hluk, dusot koní, sms hlásíc a z nich

slyšeti

:

„ertovo dve! Že tu není?"

V tom už do okna strýc volal:

„Eufeuiio! — Zbynk je tu! — Slyšíšli? Bratr Zbynk z Polska!"

Okno prudko zavírané zainelo, panna Euíemie od nho odletla,

juž zamihlo se nahoe rudé svtlo jako letem. Panna Kufemie nesouc
je ve výši ke schodm kvapí, — a tu hle, — dvée se otvírají a jimi

vstupuje vysoký statený muž v plášti a epici široko lemované divnou

kožešinou, z pedu rozstiženou.

„Žehnej bh, sestro!" ozval se hlubokým hlasem a podav ruku

pann PiUfemii, bratrsky ji políbil.

Ta pekvapením sotva že mohla promluviti, hledíc plna úžasu na
bratra, jenž epici smeknuv i pláš odloživ, mohutný me odepínal.

Stál tu, maje hlavu podholenu, ve tmavé sukni spjaté bitým pasem,

ve vysokých botách jízdeckých, na nichž, jak jen nohou hnul, mohutné
ostruhy zacvrnkaly. Jak se zmnil za ta léta, co ho nevidla! Tvá
oholená všecka osmáhla, kníry mnohem delší ; a tch divn pistižených
vlas! A tu nade spánkem dlouhá jizva, té také neml, když odjíždl.

Panna Eufemie všecka rozilena nabízela bratrovi svou pomoc,
tu pláš uklízela, tu žádala, aby do kesla usedl, a eho by si pál,

a již zase, jak se ml, a že tak z nenadání pijel. Pan Zbynk byl

daleko klidnjší, ba dle všeho úpln klidný. Jako by byl ze sousedního

msteka pijel. A to kolik set mil urazil, z Polska nebo až z Prus

se po letech vracel ! Rozhlédl se jizbou, kníry pohladil, odkašlal. Ten
zvyk si zachoval. iníval tak, nežli mluviti zaal, nebo též i za ei,
která mu zrovna neplynula a bývala krátká ale uzlovatá. Starého strýce

tu nebylo. Sotva že sem synovce uvedl, už opt na dvr sestoupil,

aby všecko opatil, jak mu Zbynk byl naznail.

Pan Zbynk odkašlal, jako by ho nco v hrdle škrábalo, a upev
hndé jiskrné oi své na sestru, usmál se a pravil

:

„Poád ješt svobodna, Eufemie?"

„Poád, brate milý — kdo by strýce —

"

„No doskonale, to bardzo dobe. — Já také neženat, ale dceru

si vezu."

Panna Eufemie pinášejíc cínové talíe prudce je postavila na

stl. Dceru si veze a není ženat!

„Já myslil, žes ji juž vidla, že je tu — jela naped. To se

nkde zdržela."

„Pro bh, brate, dceru! A ona sama! — A kdo — jak —

"

„Však jsem už strýcovi ekl, aby ji poslal hledat." A tu pi-
stoupiv k oknu, otevel je a mocným hlasem zvolal

:

„Na Marylu nezapomete!"
Tam dole byli už na odchodu. Všichni, kteí s panem Zbykem

pijeli, až na jednoho, jenž s pánovým konm na tvrzi zstal, brali

se se vším do nedalekého dvora, kdež bylo místa dost pro lidi i pro

kon. Jeden ze dvou voz zstal také ve tvrzi. Tu se juž utišilo,
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bránu však na poruení starého vladyky nezaveli. On sám pak po-

spíchal nahoru k synovci, jenž ho tak radostn pekvapil. Znovu mu
ruku tiskl, znovu ho vítal a pravil

:

„Tos tedy královského posla potkal asi cestou — ?"

„Jakého posla?" ptal se polní hejtman.

„Nesl ti list od nás. — Odevzdal mu jej elechovský, Tiburcí —

"

„Ten krivohubý?" ptal se Zbynk po válenicku pímo, a ne-

všimnuv si ovšem, že sestra se pi tom jménu zardla, doložil : „Já

žádného posla nepotkal, aniž listu obdržel. Pijel jsem o své vli. —
Juž mne to tam poalo mrzeti. Rád bych si trochu odpoinul. — A
te zrovna povídám, že si vezu také dceru."

„Ale í!" dodal s úsm"vem staroch.

„Ah, pan strýc stará liška" — zasmál se váleník a dodal

:

„To, má ne. — Nebožtíka Petíka Taraby z Boíc."
„Slyšel jsem o nm. — Z Boíc na Chrudimsku — ten. — Ped

lety je prodal a šel do Prus sloužit. Jeli to ten —

"

„Ten. — Doskonalý muž, dobrý pítel. A slavn hejtmanil. Ten
kižákm ') uml zasolovati. Mne jednou od smrti zachránil." Tu pan
Zbynk si opt v krku ulehoval. „Nu, a ten ml dceru," pokraoval,
„Marylu — jak jí všichni po polsku íkáme. Manželka mu zemela a

ped rokem také on. — Dve nemlo nikoho; tak jsem si je vzal —

"

„A to se v Polsku narodilo?" ptala se Eufemie.

..Ovšem. Nebožtík Taraba byl déle v Polsku nežli já — juž

l)ed devatenácti lety tam pišel a brzo se tam oženil."

-Tak snad neumí ta panenka ani esky?" zvolala panna Eutemie.
..O doskonale!"

„Jako ty asi!" zasmál se starý vladyka. — „Ty Poláku do-

skonalý!"

„A juž tak pozd!" i)ovzdechla Eufemie. ,,Co se vydsí, sama,
v neznámé nrajin."

Pan Zbynk se zasmál.

„Ta!" zvolal. „Žoldnéské dít, v táboe narozené! Sama si to

smyslila. Jak slyšela, že juž jsme blízko, že k veeru budeme na
Domkov, nedala jinak, a že pojede naped. Vypravoval jsem jí o vás.

A smál se ten šotek, jak se podivíte, až vjede do tvrze - a že nic

neekne, že jedu za ní — haha — to se jí to pkn povedlo!"
A pece vstal od jídla a podíval se oknem ven.

Msíc vychází," pravil opt usedaje.

„Od lidí se jí nestane nic, — " mínil starý vladyka. — „asy
•

.
brachu, u nás zmnily. Pan Jiík všecko spoádal; všude klid."

„Slyšel jsem, slyšel — " vpadl mu synovec do ei a schmuil
oboí. Staroch však jako by si toho nevšiml pokraoval

:

„Te(f chystá svatby mladému králi. — To je u nás hlavní novina."
„Pro ty jsem dom nechvátal," odvtil synovec njak drsné a

mávl rukou. A najednou, jako by chtl jinam zavésti e, an patrné
o mladém králi tuze rád neslyšel, zaal

:

„Budeteli míti dost místa pro nás, pro mne a pro to vyžle? Je

') Némeckým rytím
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bodn«^, alo trodiii zvtilá, divoch. — Ty sestro, prosím tebe, vezmeš

ji v ochranu. Tam už pro ni nic nebylo. A nad to bez matky!"

Panna Kufemie ovšem ochotn slíbila, a v nitru byla zaražena

novinou o „dcei" bratrov a tím, že jí mla býti pstounkou, matkou.

A jist ji také netšilo, že bratr je tak o to dve starostliv. Co ekne
pan Tiburcí, až uslyší —

„Mašli ji za vlastní, bude nám také," upímn ujišoval starý

strýc, jenž njak netrplivé si hlavu hladil, a hned dodal : „Ale abychom
nezamluvili. Víšli, prve, o tom listu skrze posla královského."

„Ano, a co jste mi oznamovali? Staloli se nco?"
„Jak by ne — a vc divná — dobe žes pijel."

V tom však umlkl, any se venku hlasy ozvaly; juž se otevely

dvée, a tu ta panenka v apce, kabátci a v ervených botách a za

ní panic Šonovský ! Pan Zbynk rychle vstal. l\á jeho jako by oživla.

Maryla mžikem se rozhlédla a usmávši se dla

:

„Pišla jsem pozd — "a juž pistoupivši ku starému vladykovi

rozmile dla: „To jist pan Ondej — "a shýbnuvši se, políbila mu
ruku, a pak pann Eufemii. Všecko to vykonala nestrojen, každý

pohyb její i slovo jímaly pravdivou srdeností.

„Už vás znám dávno," dla ku starému Buchovci a jeho bratrov-

kyni. „Strýc mi o vás vypravoval. To se mi smješ!" dodala obracejíc

se ku panu Zbykovi. „Ale kdož by se byl nadál! Tu zbloudí lovk
pro samé cesty a cestiky."

„A tak místo na Domkov dostala se panna na Šonov," dodal

panic postupuje k panu Zbykovi.
Hlasem tím se Domkovští, pan Ondej a panna Eufemie probrali

ponkud ze svého úžasu. Jak by nezašli ! Tu ta dívka podivná, a panic

!

Mladý Rozvoda! On! Hle, Zbykovi ruku podává! Starému vladykovi

bylo njak nevolno, a bratrovkyn jeho s cizinky na panice hledla,

na nenadálého hosta, jenž jí tolik rozmilých chvilek byl už zpsobil.

Dobe ješt, že s ním nemusili hned promluviti, že se domlouval

s panem Zbykem. Ten znal nebožtíka vladyku Šonovského a s úa-
stenstvím bojovníka poslouchal nyní, an syn strun vypravoval o smrti

svého otce v Uhrách, a pak že on sám nedávno tu na Šonov.
„Dobré je to znamení," dodal panic, „že se s tebou jako svým

nejbližším sousedem shledávám nejprvnjší ze všech. Vítám tebe a

upímn rád bych sob pál a žádal, aby byla dobrá vle mezi námi."

Pana Zbyka zase njak zalehtalo v hrdle, a prve nežli pro-

mluvil podal panici pádnou pravici svou a pak prost, ale srden
odvtil

:

„Dobrý soused nade všecko. Dkuju ti a také za tuto, žes mn
ji pivedl — "a pohledl na Marylu. Stála tu juž bez apky, prosto-

vlasá, majíc nad elem pásku blýskající se ozdobami z lesklého kovu.

Díviny velké, tmavé oi tkvíce na obou mužích usmívaly se jako její

rty. Tšila ji shoda obou.

Panic pozvání, aby usedl, nepijal : nabídnutý však koflík vína

vzav do ruky dl s úsmvem:
„Pan strýc i panna Eufemie by mn snad zazlívali, že jim t

ubírám hned v první chvíli. A pak, kdož ví, zdaliž by t to tšilo.
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až bys o ran všecko zvdl. Ale až uslyšíš, ra vzpomenouti, že rzné
ei zavedou astokrát i moudré, a že já se vždycky radji smluvím

podobn a pímo, nežli svadím. A te, ten koflík tob a pann Maryle

na zdraví, aby se vám v echách nestýskalo!"

Vypil a juž se krátko se všemi louil, s Buchovcem Zbykem
srden, se starN^m vladykou uctiv, s pannou Eufemií dvorn, a když

Maryle ruku tiskl, pidal dlouhý pohled, jaký pro žádného neml
a jenž se mladé dívce dojista líbil.

„Doskonalý chlopina!" pravil pan Zbynk, když panic odešel.

„Dost by se mi líbil — po oích kos — a gený —

"

„ó gený a veselý!" zvolala Maryla upímn.
„Nkdy až to jiné mrzí," dodala panna Eufemie.

„K vli nmu byl ten list," starý vladyka vpadl.

„Aj — však už nco hlásil. — Nuž vypravuj, strýce."

Panna Eufemie vybídla Marylu, aby si šla pohovt a zvala ji do

své komory, ona však žádala, aby ji tu ješt nechala, že jí tu volno

a milo.

Zasedli ke stolu, a starý vladyka jal se vypravovati. Tak pan

Zbynk, jenž po letech tžkého života válenického v Polsku, v Prších

i nehostinné Litv pišel do svého hnízda si vydechnout a odpoinout,

uslyšel na uvítanou o pi, o novém, neobvyklém boji. Ten mu jist

nebyl tak milý jako ty tuhé a krvavé, jež až dosud všechny tak šastn
pestál. —

Na tvrzi Domkovské svítili dnes nad obyej dlouho. Noc už na-

stala, všude klid a vše ve spánku. I na Šonovské tvrzi tma, a panic

rád sedal jindy dlouho do noci. Stará Uršila se nanovo divila, že

vrátiv se šastn z jízdy s tou slinou pekelnicí, jak Marylu v duchu

nazvala, nedal si ani rozsvítiti. A spát nešel, jak jí Celba Turek

oznámil. Dlouho nemohla usnouti samou zvdavostí, a když konen
spánek jí oi sklížil, procházeli se jí trpaslíci po svrchnici, pkn se

na staenu šklebíce. Jen zmizeli, a juž zase ji honila ta panenka prosto-

vlasá v ervených botách, a ona, staena udýchaná, nemohla z místa,

a nemohla. Kiela: „Jsem pimrazena!" ohánjíc se proti trpaslíkm

kolem ní kotrlce metajícím a jí se vysmívajícím s Celbou Jenarem,
jenž nad ní stál a zlomysln se šklebil.

Mladý vladyka Šonovský, opravdu, jak Celba povídal, ješt nespal,

nýbrž pecházel šerou jizbou, ozáenou toliko svitem msíce. Pan Jan

se rozpomínal a v duchu se smál, jak sousedy Domkovskými trhlo,

když vstoupil, a jak panna Eufemie se na nj podívala. Ted je nebo

už byl na její mlýn a ist ho asi bratru svému vymalovala. Co
Maryla? Ta uslyší vše.

A juž opt stál, ani nevda, u okna a hledl ven do tiché noci,

na duubravu, po níž se rozléval bledjasný tpyt plného msíce. —

Kdož druhého dne ráno byli nahoe ve starém Svatovácslavském

kostelíku na Dobenín, ti všichni se málo modlili; ohlížcli se všichni

po nkolika tch osmáhlých, bradatých mužích, kteí pišlí na mši,
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a zvlášt tam po oltái, u nhož v lavici kleel s cizí dívkou a se

starým panem Ondejem vlastní pán tvrze Domkovské. To byla pana

Zbyka první cesta v domov, že vzav Marylu a žoldnée, kteí s ním

se do vlasti navrátili, zašel pánu bohu podkovat.
A te, když po mši ven vycházel a s plebáiiem ped farou mluvil,

rekíili juž na nj lidé venku jako na ženicha a na nevstu. Však té

byla také na nj podívaná! Toho kroje divného! Té rudé epice s divnou,

krásnou kožešinou a toho drahého peí volavího ve sponce ješt dražší!

A jaký má bílý dlouhý otevený kontuš s kratinkými rukávy ani ne

po loket, a jakou pod ním vidti sukni drahou s lesklým bitým pasem,

jisté stíbrným

!

Ženské zase nemohly spustiti oí s té dívenky štíhlé a ladné,

jejíž tmavé oi se kol tak vesele a upímn rozhlížely. Což tu bylo

domnnek a eí i ješt pak, kdy s vladykami Domkovskými sestupovala

dol. Ted teprve zavedl pan Zbynk strýce svého do dvora, aby mu
kon ukázal, které si pivezl, i ty, které jeho lidé, z nichž každý

se ted už chystal na cestu do svého domova.

Když se pak do tvrze navrátili, dal pan Zbynk pinésti z pevného

vozu krajního ') bedny a z tch jal se vykládati, co sob i svým z Polska

a z Litvy pivezl. Panna Eufemie stojíc nad bednami, vykikovati úžasem
skoro ani neustávala, nemohouc se ani dost jednomu pro druhé vy-

nadiviti. I starý strýc hladil si spokojené kníry a zasvítil oima, když

uzel dv polské šavle krásn vykládané a blýsknavý palcát hejtmanský,

A což té kosmaté medvdice ohromné, za pláš upravené se zlacenými

spínadly a etízkem !

Zpod ní vytáhl pan Zbynk krásný, kovaný pás stíbrný a vy-

zvednuv jej do výše proti slunci, pravil : „To je pravý slucký. Ten
jsem tob pivezl, strýce, a tu to ješt —

"

Hle, nákladný kožich kuní, erveným karmazinem pošitý, u nhož
rukávy zlatými šiirami spolu s hedvábím svazovány.

„Aj, to panský kožich a ne zemanský, Zbyku. — Ten bych
mohl pjiti panu Šternberkovi na tu cestu do Francouz pro nevstu,
a jisté by mu nebyl na hanbu."

Ale juž panna Eufemie hlasitji než prve vykikla, a to nad
svými dary : nad hebounkým náelníkem z roušek, '^) nad kusem krásného
kmentu slezského, nad pasem krumplovaným s pezkami a nad koflíkem
stíbrným, jenž byl tím dílem jako slepice a v nm vejce grajfové —
Nad tím nejvíce žasla, ani sám strýc podivu svého neutajil.

„A co tob, synu, zbude — " pravil pak, „když všecko rozdáš
nám?" Osmahlou tváí nkdy táborského, pak polského hejtmana polního
peletl úsmv jako svit slunení.

„Mn, milý strýce, ješt me, a pro Marylu také nco zbude —

'

„Ale kde jen je!" zvolala panna Eufemie.
„Jen jí nech — " odvtil bratr hejtman. „Ta se neztratí, a to

vz, že jí milejší obloha nežli strop."

Maryla nemeškala daleko, jenom na vale. Prohledla si ouly, nyní

') Válený, v krajním adu stávající.

*) Roucha ku pokrytí ela z tkaniny závojové.
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ztichlé, píkop i lesknoucí se hladinu širého rybníka, po iiémž lysky

z rákosí vyrazivše sem tam veslovaly, až zrak její na nedaleké dou-

brav utkvl. Vera ji vidla za svitu msíného, te tu v zái slunené
jasn se odrážejí vrcholy její na modrojasném nebi. Jaký má pestrý,

kropenatý háv ! Co barev, co tam zlata, bled žlutého i zardlého

!

Mezi ním odstíny zahndlé, rudé a tu tam tmavá zele strom jehli-

natých —
Maryla stála za chvíli nehnut, zrak na doubravu upírajíc. Ranní

vtík, jenž odtud zavívaje hebounké vlasy jí echral, jako by lákal,

vábil ... A hle — dívina se náhle rozhodla. — Skoila jako la,
a juž drobnými krky s valu dol, na dvorec a fortnou ven. Kvapí ku
doubravé. Než u ní samé se zastavila, pemýšlí na okamžik — a

hle — vrací se zase do tvrze

!

Doubrava ji vábila, neodolala jí, zvlášt, když ji také proskoila
myšlenka: „Kdy by tam byl!" Ale práv, když už ji šumní starých

strom vítalo, pipadlo jí: „Co by si pomyslil!" A juž nic dále ne-

rozvažujíc, ihned se obrátila.

vn.

Maryla.

Tch pevných úmysl mladé díviny!

Ráno ješt Maryla ped doubravou skoro utekla, odpoledne pak
si tam pece doskoila. Ráda by vidla za dne ten háj, v nmž se

jí vera tak zalíbilo . . . Pjde jen na krajíek; Šonovský panic bez
toho sem nechodí, jak vera veer slyšela. Ale kdy by pece pišel

!

A by! Což jí do jeho sporu! Však on nepijde . . .

Tak už v doubrav uvažovala, „na samém krajíku," jenže Domkova
pro stromy juž nevidti.

Krásn tu bylo. Proud sluneného zlata rozléval se korunami po
kmenech bélavých buk i dub kory rozorané, onišené i po pd, kdež
šustl spadlý list i plazila se koví ostružin plná erného, šavnatého
plodu, kdež na volnjších, výslunných místech kvetlo tu tam opoždné
kvítko. Kolem ticho, vše ve zlaté zái ; i na potoku mile brícím pro-

bleskuje . . .

Maryla stanula, rozhlížejíc se. Zpt pohledla a prlinou mezi
stromy vidla modrojasné nobe, a pod ním blesky z hladiny lesklého

rybníka, i kus širého kraje. Není ješt daleko. Popošla nkolik krok;
zraky své ted k zemi upela, vzpomenuvši sob na cestiku, kterou
vera jeli, zdali ji najde? Najednou zvedla hlavu, erné oi se jí po-

rozšíily, a naslouchala jako lané. Než na útk se nedala. Žádný
hrozivý hlas. — Zpv a libý! Zpváka však nevidti. Kdyby tak on!
Zalekla se — ale slyš!

— já( mám nejkrasáí milou —
Té( nikoliv nepovím,

sámt ji 8 mým srdecem vim.
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Víra víe pomáhá;
kd('£ jsou dva sobe vrná,
on jí a ona jemu,
nepovídej tetímu!

/pév se blížil, už i kroky slyšeti. Maryla tiše ustoupila za buk,

vedle nhož stála. Tu jde, šoureni doubravou. On! panic! Lekla se,

ale vtší mla ješt rados z toho. Ted teprve si ho mohla jak náleží

prohlednouti. Hezího v celém táboe, ve kterém vyrostla, nevidla.

Tam sami bradatí, staí. — A tu ten jako mladý strom pkn urostlý.

A iak mu birýtek s perem sluší i ten otáhlý kabátec ! Kuši má, a

krásný oha vedle kráí. Panic jde z lovu, nebo na lov. Pjde kolem,

neohlédne se? A kdy by se i ohledl, za stromem jí neuvidí. Má vy-

kroiti? Ten by sebou trhl, až by na nj tak z nenadání vykikla a

vystoupila. Už, už se nachylovala, jen skok — v tom se sama lekla

a slab vykikla.

Krásný, skvrnitý oha panicv prudko se rozbhl k jejímu úkrytu

a hlasný jeho štkot rozléhal se doubravou. Mladý Rozvoda strhl ihned

kuši s ramene a chvátal za psem k buku. Ale nedošed ani, juž stanul

všecek pekvapen. V oích mu radostn svitlo. Zjevila se jako lesní

panna zrovna ta, na kterou zpívaje myslil. Juž se z okamžitého leknutí

probrala a tu stojí zpímená, smle ohai porouejíc, aby se utišil.

„Nyní se mi štstí obrací, panno!" zvolal panic vesele. „Dosud

jsem polem marno chodil —

"

„Jen smíšli tady loviti!" odvtila Maryla žertovnou hrozbou.

„Aj, jen den jsi na Domkov — a juž —

"

„A juž vím, pro jsi vera byl rád, že nejsem Buchovcovou

dcerou. Vera veer strýci vypravovali —

"

„A ješt se mnou, panno, mluvíš?!"

„Pro bych nemluvila dnes, když jsem t ješt vera hájila!"

odvtila vesele ; nicmén znla ta slova dost opravdov.

Panic pistoupil k ní blíže.

„Dkuju ti, panno," pravil srden. „Ani nevíš, jak mne to tší.

Neptám se, cos slyšela, co o mne mluvili, ale prosím tebe, abys také

mne vyslechla."

A panic jí strun povdl o tom, jak jsa chlapcem z rodné

tvrze byl vypuzen, jak se zase navrátil a jí nabyl, a jak ten spor

o starou doubravu vznikl. Opírajíc se lehko o mocný kmen starého

buku, Maryla pozorn naslouchala. Ani se nehnula. Pvabná, svží
tvá její njak zvážnla; velké, erné oi hledly s úastenstvím na

mladého zemana, an vypravoval o neštstí své rodiny, jak s matkou

byl z rodné tvrze vypuzen. Hledla jako dcko, naslouchající vážnému,

smutnému vypravování. V tom slunený paprslek pronikl pojednou

haluzemi starého buku, a Maryla stála ve zlaté zái. A v té jí to tak

pkn slušelo!

Panic, an njak v ten okamžik u svém vypravování vázl, ne-

spustil oí svých s té svží postavy, v prvním, nejkrásnjším rozkvtu,

tak lehounko, pvabn ke stromu lnoucí. Ona pak, eí jeho všecka

zajatá, nieho si nevšimla, a ješt, když umlkl, ty erné oi za okamžik
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ped se zamyšlen hledly. Pak sebou živ hnula, a po jejím líci zasvitl

opt veselý úsmv, jemuž nebylo možná odolati.

„Tak, ted vím všechno a ted abych byla soudcem!" zvolala.

„Což, abyste se po dobrém srovnali."

„Já se juž ne jednou, ale dvakráte panu Ondeji nabídl, i vera
panu Zbykovi. Vícekrát už nelze."

„To je pravda. Tedy budeme bojovati!" zvolala s žertovnou

odhodlaností.

„Ale sem do doubravy mne necháš pijíti — " pravil žertovn.

Zasmála se.

„Pro bych nenechala! Kdy bys vdl, že jsem se sama bála

sem pijíti —

"

„A pro? Snad ne k vli mn?"
„Také — ale také k vli té — tet, Eufemii. Poád abych byla

doma, u ni ! Hnuli se, hned se ptá, kam, a dopoledne mn domlouvala,

že nesmím sama tak daleko. Tak daleko ! A byla jsem kousek za tvrzí,

tu u doubravy, ani ne v ní. Že se to prý nesluší a že by se mn
mohlo nco státi

—
" Smjíc se Maryla dodala: „Kdy by mne tak

v Polsku byla vidla, samotnou v širém, na Vtíku!" Ale najednou

se vážn otázala: „i se to v echách nesmí, nesluší?

„Nesluší, arci — pann Eufemii —

"

Maryla se srden zasmála.

„Afe to se mn také nesluší, abych t, pane, od lovu zdržovala."

„Tu v doubrav nelovím. Jdu z lovu a jen tak jsem si sem zašel."

A vesele dodal: „Jen strpíšli mne tu —

"

„A obdržíšli ty pi?"
„Pak t, panno, tak rád tu uvidím jako nyní — a ješt radji."

Tleskla vesele do rukou a zvolala

:

„Tak je doubrava má!"
„A nezapomeneš na ni?" pravil panic kvapn a vroucnji. „Pi-

jdešli se nkdy na ni podívat?"

Ten hlas ji zarazil i pohled jeho se rozzáivší. Zardlý stín

líbezného rumnce peletl její líko ; ale juž odvtila svým šelmovským

tónem

:

„Nechali mne jen teta, Eufemie —"a škádliv dodala:

-Pijíl jí, pane, íci!"

V tom se juž mu ped oima mihla, a byla za stromem, za kovím.
Kroil kvapné za ní, zvolal na ni, ona však jako by neslyšela, ani se

neohlédla a zmizela mezi stromy, jako lesní panna zjevivší se jen pro

pokušenou. Panic za okamžik stál hled ped se a naslouchaje, pak

šel kousek dál, ne však daleko. Po Maryle ani stopy. Obrátiv se,

dom zamíil. Ale na písniku, kterou prve nedozpíval, si juž ne-

vzpomnl.

Když mladý Rozvoda onehdy strýci svému Horušanskému z Roztok

starou doubravu ukazoval, mínil, že cestika jí do Uomkova vedoucí za-

roste. Tf nkrátf zkušený strýc doložil, že s ní také sousedská láska. Vru,
os v. 15
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/( ^1' iicnijlil. Sousedská láska mezi Šonovskou tvrzí a Donikovskoii

Víiliie pouvíidlá neclitéla, se nijak zkísiti. Cestika však ze Soiiova do

sousední tvrze nezarostla. Až do doubravy ji pilii sám mladý vladyka

šlapával, chod asto tam, kam ])rve ani vstoupiti nemínil, dokavad
by nerozhodl soud. A nechodil tam nadarmo. Skoro jin kaxdi' ši' tain

setkal s tou, k vli které tam spchal.

Ano, to rozmilé dít na doubravu nezapomnlo, a priMo, akoliv

panic „starší pann," jak ted pannu Kufeniii nazval, o dovolenou pro

tu mladší, rozmilou neekl. Vždycky mu bylo, kdy koliv se s Marylou
setkal, jako by ji po pi-vé tu vidl a po každé shledával na ni nco
nového jemu vždy libého. Schzky ty ve staré doubrav tšily oba;

každá byla hezí, po každé byli blaženjší, po každé se v srdci svém
tšili na píští, toužíce po ní, nemohouce se jí doekati.

Obyejn tu mladý Rozvoda ekával; nejednou se však stalo, že

Maryla pišla díve a že šla sama v ústrety tou stezkou, kterou po

prvé tudy jela, za oné msíné noci. Picházela sem, o bázni nevdouc,
s dvrou dcka, netušíc z poátku, jaký cit ji sem vodí. Na Dom-
kovské tvrzi se jí asto zastesklo. Ijyla zvykla nu hluný, rozmanitý

život táborový. A ted tak ticho, klidno, jednotvárno ! Strýc Zbynk
asto do sousedství vyjíždl, pan Ondej byl staroch a „teta" Kufemie

nic jiného by nechtla, než aby poád doma sedla. Mla ji k šití a

krumplování. Marylu to na chvíli tšilo, ale tak dlouho sedti s jehlou,

jak Eufemie vyžadovala!

O jak pi té nudné práci mladý ten diblík oknem ven vuilížel

na širý kraj, na vrcholy staré doubravy jasn ozáené. A když se ven

dostala, jak se jí uvolnilo, a jak jako ptáe ze tvrze chvátala tam ku
doubrav, asto znanou oklikou. Tam bylo veselí, tam se zasmála,

tam chvíle ubíhaly tak mile! Blostná, stíbitá vlákna babího léta

poala polem i lukami poletovati. Kvty povadly, ptaí zpv umlknul.

Ale ve staré doubrav bylo mladým lidem krásn jako v máji

msíci. Což jim o kvty, což o zpv slavií! Nedbali svta, když se

tam pod starými buky a duby sešli. Vše bylo ve zlaté zái jako dou-

brava kolem, zatopená jasem tch slunených dn. I podzimní vítr,

jenž nkdy nad hlavami jich šumn táhl rozložitými korunami, znl
mile, neruše jim družných tch chvil.

Stávali v hovor zabráni, nebo zvolna kráeli stezkou pode stromy.

Nikdo jich nerušil, nikdo ted ani z Domkova ani ze Šonova sem ne-

pišel. Pak už i nkdy usedli na vyvstalý, omšený koen nebo na
malý pahoreek, jenž tu jako osamlá mohyla i)ode dvma bratrskými

buky se vypínal.

Hovor jejich, prchavé šumné vlny, na nichž odrážely se paprsky

mladistvého srdeného veselí, na nž asem padl i stín vážných upomínek.

Zvonivý Marylin smích asto tu zavznl panicovým žertm, asto i on

se zasmál její výslovnosti nebo njakému polskému slovu, z nhož
vzniklo malé neporozumní. asto i na Domkovskou „starší pannu"
pannu Eufemii vzpomnli, ale nikdy smutn nebo vážn, leda když si

Maryla potoužila, jak je panna Eufemie na ni písná.

Než asem umlknul rozmarný její smích, a stín zármutku uložil

se na mladé to lícko, když vzpomnla svých rodi, když vypravovala,
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jak na podiodu širou, pustou plání jí matirka zemela na placním

. uze. A tou rouškou žalu, jenž oi jí zastel, záil lesk vroucí, détinné

lásky. Jak ráda si na matku vzpomínala, jak volno jí bylo, ana mohla

o ní vypravovati nkomu, jenž jí rozuml, jenž soucitn poslouchal.

A rovnž tak vypravovala o svém otci, a ješt více, ponvadž
manželku svou o kolik let pekal. A také se slzám neubránila, když

vzpomnla, jak se s ní na vky louil. Bylo v noci, v táboe z veera
na rychlo zdlaném uprosted hlubokého lesa na Litv. Živ pamato-

vala, živé vidla a rovnž tak vypravovala, jak otec na smr ranný
meem nmeckého kižáka s ní se starostn louil, a jak v jeho strhané

tvái naposled radostn zasvitlo, když krajan a vrný druh válený

Zbynk Buchovcc rukou dáním mu slíbil, že se o jeho sirou dceru,

jiíbuzných nikde nemající, postará upímn, otecky.

Tu vdn a s láskou vzpomnla, že tak „strýc" Zbynk uinil,

a mluvila o nm jako o vlastním otci. Také zjevila mladému Rozvodoví

své pedsevzetí, že se na jae vypraví do Boic, aby vidla kraj a tvrz,

kde se její otec narodil a mládí své strávil. asto jí byl o ní vypravoval

a tím se tšil, že pozdji tam se z Polska navrátí, touže složiti kosti

své v rodné zemi.

Z tch vážných a smutných upomínek mysl její jako motýl pe-
houpla se na veselejší, zaletlá do dalekých tch konin širé Polsky,

kde také kvty jasnjších upomínek jí kvetly. Vzpomnla na život

táborový, vypravovala panu Janovi o hejtmanech eských, z nichž on

nkteré dle jména znal, jako Kapouna ze Smiic, Vácslava Kavku ze

Sobsuk — vzpomnla i na Jánka Tiznova, služebníka otcova, starého

žoldnée, echa rodem, jenž jí jezdi uil a jenž za dlouhá ta léta

v Polsku e si popletl tak, že nebyla ani polská ani eská, až byl

jtroto všem pro žert a smích.

Mladý vladyka jist že uené mistry na vysokém uení tak po-

zorn neposlouchal, jako tu veselou panenku. Sotva s ní oi spustil,

každého slova, každého hnutí jejího líka sob všiml ; vše ho živ za-

jímalo, a vypravovala o tch vážných událostech ze svého života, a
o dalekých krajích, o stepi a lesích, nebo o rychlém Vtíku, nebo

zalíbeném chrtu svém, kterého v Polsku mla, všecko se mu líbilo,

a nejvíce ona, pvabná vypravovatelka.

asem také v hovoru svém doma, nejvíce na Domkov meškali,

zvlášt když Maryla o „tet" Kufemii vypravovala, a astéji pak

1 o panu Tiburciovi elechovském ze Sobíšku. Když Maryla se po prvé

(t nm mladému Rozvodoví zmínila, zasmála se, rozpomínajíc se na to,

jak pišel kivoústý ten zeman na Domkov, a jak ona shlédnuvši ho,

>iníchu se neubránila, zvlášt když se pann Eufemii uklánl a lahodn
iia ni mluvil. Neutajila také, jak ji pak teta za to vyjdísnila, a jak

jcšté si na ni u strýce Buchovce stžovala.

A což se mladý vladyka teprve v doubrav zasmál, když za ne-

dlouho po tomto vypravování Maryla tam pichvátala s veselou, že

pekvapila pana Tiburcia, an tet ruku líbal, „jako by ji mla medem
pomazanou," a i)i tom se tak jí do tváe díval — a tu mladá poku-

šitclka to také panicovi ukázala, jak zamilované oi své k tet obracel.

Najednou však ustávši pravila

:

16*
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„Hned jsem si na tohc, pane Jeno, vzpomnla, že bys to molil

zapsati —

"

„Kam?" i)tal se panic, jako by nerozuml.
„Kam! Ó však já vím, však jsem slyšela o tch tvýcli klevetných

knihách. Mne tam také zapíšeš?"

„Tebe jsem už, panno, zapsal!"

„Aj, ty!" — zvolala vesele, ale pak pojednou, zpytav zvolna

dodala

:

„Snad proto, že chodím sem, do doubravy?"

„Ano, ano, pro to jsem t zapsal!"

Ale v tom už, jak pode stromem sedla, náhle prudko vstala,

a bylu by mu uskoila a zmizela jako plachá lan, kdy by jí byl ne-

chytil za ruku. Stála tu cliuiuíc elo i zrak jako vzdorné dcko,
a chtla mu ruku svou vyvinouti.

„O postj, až ti všecko povím," volal panic usmívajo so. ...Tc

])ravda, že jsem t zapsal — ale ne do knih klevetarum - "

„A kam tedy — " vpadla mu ])rudko do ei.
„Do svého srdce — " pravil tišeji a vroucn. Trida sebou, erné

oi její na nj pohledly než ihned se sklopily. Drže ji za ruku sklonil

se k ní, a položil svou pravici jemn kolem jejího pasu. Spánky jeho

se zardly, oi mu hoely a hlas se mu chvl, když ona slova dl.

Ale jak ji k poboueným prsm chtl pivinouti, vytrhla se mu ; on

však nepouštje její ruky, všecek jsa vzrušen mluvil vroucn

:

„Marylo! Maruško! Zsta! Hnvášli se? Což mne nemáš ráda?

Což mn nevíš?"
Odpov svitla mu v tch velkých, hlubokých oích, vidl ji na

mladistvém, rumnném líci, láskou i radostí záícím i zaslechl ji z tch
pvabných, svžích rt.

„Mám! Mám!"
Slova ta vyslovila ne šeptem, ne chvjícím se hlasem, ale jako

jásav ; v tónu tom, neumjíc cit svých tajiti, mluvilo všecko její

srdce, zachvácené první, nejmocnjší, nejsladší milostnou bouí. Ale pak
sklonila náhle hlaviku na panicova prsa, a on vroucné k nim pivinul

chvjící se dívku, sám blažeností rozechvn.
V ten okamžik se jim rozvilo v bujný arovný kvt poup lásky,

jež klíiti poala také tu v doubrav za oné msíné noci, kdy tudy

panic Marylu vedl na Domkovskou tvrz.

V ten okmžik, kdy panicovy rty dotekly se jejího ela i vlas,

kdy Maryla probudivši se z okamžitého, sladkého opojení pozvedla

hlavu i sklopená víka hedvábných as, a panicovi se z náruí vy-

vinula, i pak, kdy v blahém mlení i v perývaném hovoru zase pode

stromy za ruku se vedouce dále kráeli, aby na novo stanuli, zapomnli
na všecken svt i na pannu Eufemii, a tím si také Maryla asu ne-

všimla, že svtlo se výše po kmenech posouvá, a že už jen ve vrcholech

korun hoí.

A tu se Maryla také vyznala s líbeznou upímností, že se jí

hned první noci, jak ji panic na Domkovskou tvrz zavedl, o nm zdálo,

a pak ješt astji, kdy ho spatila potom po prvé v doubrav, an

se vracel z lovu s kuší na ramen.
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„A ta písnika mi poád znla — " dodala. „Ráda bych ji byla

umla; kolikráte jsem ti chtla o ní íci, ale nevím pro, nemohla

jsem. — A pak — pak jsem asto na to myslila, cos zpíval. — Dobe
jsem si pamatovala: ,Já mám nejkrasší milou, té nikoliv nepovím'."

„A cos, má duše, si myslila?"

„Nkdy mne napadalo, že to jist pravda, a tu jsem si umiovala,

že více sem nepjdu, že je to od tebe — ale což — vždy to není

pravda. — Ale to jsem se tedy také mýlila, žes to jen tak zpíval —

"

„Ba mýlila. — To jsem už na tebe myslil, a schváln jsem si

zašel tenkráte z lovu do doubravy. Ml jsem t poád na mysli, od
onoho veera, od té jízdy . . . Ted už tedy víš

—

"

Pokývla jen všecka blažena hlavou.

Mladý vladyka stanuv pojal ji za ruce a pravil

:

„A v té písnice tak je: ,Víra víe pomáhá' —

"

Tu stanuli nevdouce na samém skoro kraji doubravy a te
tei)rve si Maryla doby povšimla. Pode stromy se juž tmlo, krajinou

uložil se stín, z nhož leskla se hladina rybníka u Domkovské tvrze

a jímž záil na obzoru rudý pruh po zapadlém slunci.

V tu chvíli panic svou milou naposledy políbil. Chtl ji až ku
tvrzi doprovoditi, ona však žádala, aby zstal. Stál na kraji pode
stromy hled za ní upeným zrakem, blažen, roztoužen, pozoruje, jak

chvátá, jak se lehounko šerem nese jako blavý stín. — Už zanikla,

a ješt tu stál, ku tvrzi pozíraje.

Pak se prudko, v radosti otoiv míil doubravou zase do své

tvrze. Blahem svým všecek rozjaen div že si nevýskl. Hledl do výše

k nebesm, z nichž tu tam hvzda haluzemi strom na záiv mrkala

;

pak mu polohlasn splynulo se rt: „Já mám nejkrasší milou . .
."

Až pak hlavu pochýliv pohroužil se ve blahé zadumání. — —

vm.

Pan T i b u r c í na íhané.

Až do té doby se skoro denn scházeli. Ale potom, kdy si po-

vdli, že se mají rádi, kdy stará, mlelivá doubrava stala se jim

zvlášt pežádoucí, kdy chvíle v ní byly by jim ješt blaženjší, tu se

juž tak asto nevídali. Nebe samo poalo jim nepáti, chmuíc se,

( asto ukrývajíc zlaté slunko, a vysílajíc pes tu chvíli déš na krajinu,

i vítr prudko vanoucí.

O jak teJ mladí lidé na Domkov i na Šonové piln a bedliv
jiozorovali slunko, mrana i vítr

!

Panic ovšem ml jinou zvli. Vyšel si, kdy chtl, do doubravy,

nikiid mu v tom nebránil. A také tam býval, i kdy se mrana k zemi
111/ 1.1. i kdy déší byl na spadnutí. Ael tam tše se nadjí, kdy by
Maryla snad pece tam pišla, šel tam i véda, že jí nebude možná.
Nežli samotnému ve tvrzi, bylo mu tu ve staré doubrav pece volnji.

Nebyl tu sám. Všude ho vítala pkná upomínka, všecko ho na Marylu
IM-iponiínalo, osamlá stezka, i opuštnv ii:iliorek i staré stroniv. i;il<íi
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dobí známí, jako svédci oiicli blažených chvil, /a slunených od-

])ole(hií, kdy zlaté, tiché i)ršky stlaly jim na cestiku žluté listí.

Ted je rval studený juž vítr ženoucí se boun korunami, nad

nimiž visely šedé, olovené mraky. A pece tu i za takové pohody
chodil ndadý zeman, aby pak zahalen v pláš stanul na pokraji doubravy

pohledt závojem drobného dešt na Domkovskou tvrz. Vidl ji a jednou

také, -olio by se byl nenadal: návalu stojící Marylu. Ó ano, byla to,

a zajisté vyiilížcla, zajisté chtla do doubravy uskoiti. Ale v tom také

panic zahledl nkoho nahoe, v okn — a pak Maryla zmizela. To
jist ji panna P^ufemie zavolala. Té —

!

Ó což bylo mladé dívin na volnos tak zvyklé teskno a nevolno

za takových i)Ochmurných, deštivých dn ! Sedala u okna, na klín majíc

vyšívání, a nic si nevšímala poznámek tetiných, jež opodál sedíc na-

slouchala se strýcem Ondejem vypravování bratra Zbyka. A také

sotva desáté slovo vdla z toho, o em „strýc" mluvil, a to bylo

o milých jí krajinách, o hlubokých lesích Litevských, o život tábo-

rovém, o šarvátkách a bitvách s ádem nmeckých rytí, o lovech na

medvdy a zubry.

Když tohoto vypravování sob sotva povšimla, jakž mohlo ji za-

jímati, když starý vladyka Ondej pinesl ze své „bibliothéky" na
prkénku u lože knížku a sedl s ní ke krbu, v nmž ohe vesele

praskal, a jal se ísti. Pkné to bylo tení, tak pkné, že akoliv

panna Eufemie nejednou je juž slyšela, pece pozorn poslouchala jakož

i bratr Zbynk. Nejednou si kníry pohladil, nejednou si odkašlal (chtje

svj obdiv slovy na jevo dáti), an slyšel o dobrodružných cestách veli-

kého lantfaree nebo „jezdilce" rytíe Mendevilly, urozeného z jednoho

msta v ^nglant, jenž jel skrze Turky a skrze Arménii velikou i malou,

a skrze Tateskou zemi a skrze Syrskou a Persickou a skrze Arabskou
a Egyptskou, bližší i další, skrze Libyckou a Mouenínskou zemi, skrze

Kaldejskou a Amazonskou i skrze stední a skrze vtší Indi, i skrze

ostrovy okolo vtší Indie.

Ti tu u krbu v dalekých koninách cestujíce, jist myslili, že je

Maryla s nimi. A ona hledíc zamyšlen oknem, omžívajícím se krpjemi
dešovými, putovala k doubrav, cestikou, k mohyle, ke starým stromm
a všude s mladým spoleníkem, s panem Jeníkem Rozvedou, a pak
také sama si v duchu zaskoila do jeho komnaty, jak ji v pamti
utkvla za onoho veera, kdy zabloudila na Šonov. Bylo jí rozkoší

v duchu tam prodlévati, kde on meškal, vzpomínati si, jak ji uvítal,

i že ten pohár, z nhož se na jeho tvrzi vína napila, sob uschoval

na milou památku, aby o nj cizí nezavadil tu, kde její rty se ho do-

tekly! Tak se jí posledn v doubrav vyznal . • .

Než pece ji tení starého vladyky jednou vytrhlo z dum a

myšlenek. To juž cestu Mendevillovu dokonil a novou a poslední

knížku ze své bibliothéky zaínal.

„— — Jižto když uzel Paris, poal, milos k milosti pikládaje,

pláti v její lásce ; a ím na Jelenu více a pilnji hledí, tím více na ni

píin shledává milování; neb každý úd její svou krásou novou dával

k milování omluvu a píinu. A protož vší pilností blíž pistoupil Paris

k Elen a své oi upel na ni, ústavn pate a div se kráse její díve
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nevídané. A jakouž žúdosÉ i libost má Paris u vzhledání na lepos

její, takouž i vtší Elena má cbtivos, též stydliv vzhlédajíc na Parida,

divila se jeho pevýborné kráse; a tak sama sob soudí a svdí, že

nevídala nikdy mládence krasšího. A ím na více patí, tím se jí více

líbí a v jeho milování víc a více se zancuje ..."
Starý pan Ondej etl o prudkém a náhlém obou zanícení voln,

lilidným, staeckým hlasem dosti jednotvárn, a jist netušil ani on, ani

>ynovec váleník, kterým se Trojanská ta historie nejlépe líbila pro

vypsání vojny a boj, jak úinkovala na vzntlivou mysl té mladé Po-

laky, jak starý zeman Maryle nkdy íkával.

A juž ji zajímal další osud Paridv i Helenin, a juž také mla
]'arida, štíhlého, statného, tmavých vlas u ramenou skadeených, erných
knírk, jiskrných oí, panice v otáhlém kabátci, v úzkých nohavicích,

v sametovém birýtku s vlajícím perem, na vlas nkomu podobného.

Nebe se pece ješt ob as smilovalo nad mladj'mi srdci a vy-

jasnilo se. Za takových dn sám pan Zbynk se potšil a nemeškal

ihned poslati pacholka do vsi, aby obhl sedláky, aby s tenety, ve-

zmouce po oštípu, po palici, rychle bželi, a sám vsednuv na svého

luidáka, vyjel na štvaní. Maryla obyejn ho na Vtíku vyprovázela.

Pobízel ji strýc, ano se mu zdálo, že dve je na tvrzi všecko zmnno,
(íisto zamyšleno. Myslil, že se Maryle stýská, a netušil ovšem . . .

>faryla pak ráda vsedala na svého blouše, ponvadž jí to bylo nyní

dosti vzácno, a ponvadž vyprovázejíc strýce na štvaní unikla „tetinýra"

zrakm, i jejímu kázaní.

Panna Eufemie nelib hledívala z okna dol do dvorce, odkud
uprosted chrt a oha radostn štkajících a prudko sebou škuba-

jících, že je holomek sotva na emeni udržel, ta mladá cizinka na

hélouše hbité sedala a s vladykou Zbykem, majíc sokola na ruce, ven
vesele vyjíždla. Starý pan Ondej se usmíval té pkné podívané, té

-mlé dívin, i broukání panny Eufemie, že Zbynk to dve kazí,

a že co ona, Eufemie, u ni spraví, to že on svou shovívavostí všecko

zmaí. Hned také pipomenula toulky a procházky mladé své svenky
dokládajíc, že dve nemže býti bez lesa, jako by z divoženky byla.

..Kíkám Zbykovi," toužívala — „že juž nejsou v Polsku, na vojn,
/<! teba, aby dívka odvykala. A tu on se mi ješt zasmje, nebo zane
pokašlávati, když mu to není vhod, a isté mne odbude."

Starý strýc bratrovnu sice chlácholil, v duchu s ní však zcela

^-souhlasil. Zbynk byl u nho nade všecko, a co on inil, dobe bylo;

I pak ta tveraivá Polka se mu také do starého srdce vloudila. Dostál

iru slovu, an dl bratrovci, že když má Marylu za svou, že jemu
ik bude.

Jinak panna Eufemie. Dokud ta cizinka nepišla, bylo tak klidno

iiu tvrzi ! Také nemohla panna Eufemie zapomenouti, že tu do té doby
vládla, že mela pékné nadje. — Ted cítila i pozorovala, že si bratr

to dve nad jiné oblíbil, že mu je oi)ravdu jako dcerou, a v tom
minéní ji také utvrzoval pan Tiburcius elechovský ze Sobíšku, kdy-

koliv se jí udalo s ním o samot promluviti. Žel! Ani toho tak asto
nebývalo jako jindy. Ncnahodila se tak píležitosí, a pan Tiburcí také,

co bratr Zbynk se vrátil, nebýval tak astým hostem na Domkov.
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On z píchodu polního hejtmana nejmén se radoval a Marylu
zrovna tak rád ml jako panna Eufemie. Zkazilo mu dve bezdky
kus jeho krásných pot. Teba že, jak se doslechl, mlo po zesnulém

otci jakési ddictví, pece jako zkušený lovk pedvídal, že pan Zbynk
také ním na ni vzpomene.

„A což," pravil své nejmilejší pann Eufemii — „kdy by jednou

panu bratru tvému pipadlo — vždy je dosud v tch letech, že by

se mohl oženiti ! A že by cizí dcerku z pouhé pátelské lásky tak

pstoval?" Panna Eufemie se až lekla, když domnnku tu zaslechla.

Bránila ovšem bratra, že jak ho zná, na ženitbu nepomýšlí, ale kivá
ústa pán Tiburciova dovedla tak dvodn mluviti, že skuten zstavil

v mysli své nastávající opravdivou obavu.

Tím píze „starší panny" Domkovské k Maryle ovšem nevzrostla.

Nenalézajíc u bratra Zbyka žádného slechu, u strýce pak málo, ^ufemie
svému nejmilejšímu si zaasté potoužila, a rozumí se, že také nesmlela
o tch astých Maryliných vycházkách do staré doubravy. Staly se jí

podezelými, a uvila elechovskému na slovo, an zvolal, uslyšev, jak

onehdy ta Polaka se z háje vrátila samým veerem:
„Pro nic a za nic tam nechodí. — Milá panno Eufemie, po-

vážilalis, že doubrava je uprosted Domkova a Šonova? A že na Šonov
mladý iianáek?"

Kivá ústa jeho zkivila se významným úsmvem a v šedých

okách svitlo mu, jako by byl našel znamenitou ve pi kliku. Vida
pekvapení své nejmilejší dodal: „Nera se dále starati. O ostatní juž

sám budu péi míti." —
Když pak za nkolik dn vysvitlo zase slunko, akoliv ne bez

tuhého zápasu s mrany, jež každé chvíle chtly je zasloniti, pijel

pan Tiburcí zase na ryzí kobyle návštvou na Domkov, a to ve šastnou
chvíli. Pan Zbynk byl na štvaní, to elechovský tušil, a proto pijel,

ale také pana Ondeje doma nebylo. Pan Tiburcí mohl bez pekážky
mluviti medová slova, a pece se za krátko, vytrlil z milostného hovoru.

Což však vtší div! Panna Eufemie sice povzdychla, ale sama ho po-

sílala. Odešel, ale neodejel, nýbrž zamíil opatrn oklikou do staré

doubravy, nedbaje, že z mraen slunko zakryvších poal se inouti

drobný déš. Zahledl prve, na Domkov dojíždje, v poli divou tu Po-
laku míící pímo do staré doubravy.

Pan Zbynk uštvav dva zajíce zarazil v polích na malém pahorku
svého hndáka, a struboval na loví trubce chrty, ohae i sedláky. Po
Maryle se však marn ohlížel. V zápalu loveckém na ni zapomnl.

„Snad dom odjela, když zaalo poprchávati — " pomyslil si a

kon ku tvrzi obrátil.

Kdož by se také nadál, kam zajela! Vtík uvázaný u starého

buku nohou hrabal a netrpliv hlavou pohazoval, až se rudý stapec
visící mu od ohlávky pkn kované prudko rozhoupal. Sokolík v ervené
kukli sedl nad konm na vtvi etízkem jsa k ní pipoután. Maryla
však na milého blouše i sokola zcela zapomnla. Jak jí štstí pálo!
Ujela sem myslíc, kdy by tak on tu byl — a hle! zastala ho!
Toho štstí ! Mnoho, mnoho dní se juž nevidli ! Jak hbit piskoil,
aby ji s kon pomohl, jak ji k prsm pižehl, ruce i líko zlíbal!



Mar>/la. 2 'Jo

A vlasy také. Byly6 od dešt navlhly, a to bo dojalo, že i v ten as
cestu sem vážila. Ale jak zaslechl, že sem z lovu uprchlá, pravil

starostn

:

„Dovili se strýc —

"

„Kekni teta. — Ale což ua tom! Mn se to líbi. Je to tak

pkné. — Jen kdy bych mohla sem tastji —

"

„A tam bys nechtla?" otázal se panic, a ukázal v stranu své

tvrze.

„ó kdy bych mohla!" prostosrdecn odvtila, nerozumjíc mu.

„asto t v duchu navštívím, v té komnatce tvé všecko vím, kde

stolek
"

„Xe — srdeko, ne návštvou — ale navždy — " Trhla sebou,

„Yidíš," pokraoval, „na se nám tak tajiti a ukrývati? Soudím
se ovšem se strýcem — ale tak by rázem mohlo býti po veškeré pi.

Ty bys nás smíila."

Výraz prudké, velké její radosti jej až pekvapil. Zardla se,

chytila ho kolem hrdla a zajásala:

„Tak, tak by to bylo krásné!"

Kdy by pan Tiburcius v ervených nohavicích v ten okamžik
opodál za kovím kiv ješt více kivá ústa svá nestál tak tiše, jako

stál, a kdy by teba houštinou zaharašil, ti mladí tam by jist ho ne-

zaslechli. Ale slyš ! Z polí zalehl sem lovecké trubky hlas ! A ten

v doubrav zaslechli. Sotva že se v radosti shledali, juž aby se louili

!

Pan Tiburcí už na jich rozlouení neekaje, vykradl se ze svého úkrytu

a míil chvatn do tvrze. Co chtl, uvidl.

Zrovna v tu chvíli, kdy Domkovský vladyka s holotou a se psy

vjíždl pes most své tvrze, vyrazil z doubravy blouš s erveným
stapcem a na blouši Mar)ia, držíc na ruce sokola. Vracela se

s prázdnou z lovu, než líce jí radostí záilo a vesele pobízela Vtíka
do skoku.

A za spanilou jezdkyní ve piléhavém kožíšku hledl upen
mladý Rozvoda, blažen myšlenkou, až bude jeho, až bude Maryla jeho

navždy

!

(Pokraování.)

fK velkému životu,

zdy stejné drahý rode, z jcliož krve

^ své vnímám nadšení, bud pozdraven

!

"^ Bych oslovi té sml, tož ml bych prve

? tvj zlíba kíž, tu pícT, již unaven
' jsi zakryl tlem svým, by cizí plen

do svta konin na kopytech koní

jí neroznesl !
— Kóde krutých zmn,

mé oko slzy na tu pádu roní,

kde klesl jsi a vstal — neb cizák chodí po ní.
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Ne /. vášn barbarské, jež v jiné pleti

cíl vidí nutný pro své oruží, —
a stálých muedník jsouce dti,

bdí máme spíš, až sval se utuží,

až nový tábor zas, muž pi muži,

ty kletby vk vyrovná a vrátí

po právu vnukm dd popluží,

na kterém jejich brázdy posud znáti,

jichž krvi potí se, když zlatý klas má zráti.

Ne z vášn chtivé pomsty krev má proudí,

plá moje líce. Pomst odvyká,

kdo v propas djin pate vky soudí

osudem schvácené ; však veliká

myšlenka života z nich vyniká,

nejvyšší ideál, jenž lidská díla

svým daí cílem, zdarem. Marn lká,

kdo ztratil jej. Jest velká žití síla,

a kdo ží neumí, životu marn spílá.

Té moci nezdolné, jež ješt blízká

je pírod, své svtím nadšení.

Ten zápal ctím, jenž v ruku me nám vtiská,

a ruka jej vždy v rádlo promní.
Tou silou, která jiskry v kemení
a v mrtvé duši nové vznty loudí,

tou plém vyrstá jak osení,

jež udupati navždy chtli bloudi —
hle nyní povstává a vrahy svoje soudí.

Tu sílu, rode mj, vzpruž tuhou prací,

s osudem krutým stále ve sporu.

Po sklamání se vzdor a síla vrací

;

jen nepovoluj, lide táboru!

Shr tsnji se kolem praporu,

mlat maje za zbra, kosu za sudlici —
svou prací odn — v svta prostoru

zas píse vyšli starou, vítzící!

Již tedy vzhru, kdo jste boží bojovníci!

Jos. Jakubec.
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Pradlena.

^ ri louiM pedla horský len,

|)P
a prsty jako bleskem

ni — pouhou pavuinku jen —
vždy zdobily si leskem,

a zvonkem zvonil vábný hlas,

že dolina se chvla;

hoch jako jindy v sí šel zas,

a poslouchal jak pla:
„Vite se hbit,

hebounké nit,

na outlou cívku.

pro chudou dívku!"

„Aj, pknou pízi upádáš,

jak ze samého zlata,

to nejspíš brzo svatbu máš,

vid, moje boubelatá?"

Tu ona vrtí hlavikou,

však líko má jak z krve,

a zpívá zase píse svou,

a tišeji než prve

:

„Vite se hbit,

hebounké nit,

na outlou cívku,

pro chudou dívku!"

„Aj, zrudlos, poup krasavic

!

Nu, pkn ti to sluší,

však prozradil t nach, že víc

si spádáš ve své duši;

klop oi jen a líko krej,

to vše t ve lži stíhá ..."

A píze lesk a kola rej

dál pi zpévu se míhá:

„Vite se hbité,

hebounké nit,

na outlou cívku,

pro chudou dívku!"

„Vid, že máš hocha?" „Pyšni jsou!"

a její hlas se tese . . .

„Však on se nkdo pojednou

jak ptáek k tob snese,

a pak, má zlatá, dobe víš,

že budešli jen chtíti,

ne jednoho, sta udržíš

na hedbávné své niti!"
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„Vite se hbit,

hebounké nit,

na outlou cívku,

pro chudou dívku!"

A hovoili tam ;i m-ui,

a slovo slova honí,

ni pervána, hned s posiiéclicin

níž pradlena se kloní,

s ní hledá konce také hoch, —
je škoda každé píd —
le nástavku se nedomoh —
jak pomoci té bíd?

„Vite se hbit,

hebounké nit,

na outlou cívku,

pro chudou dívku!"

Vše dobe zas ... A hoch jde zpt,
pro na prahu však váhá?
„Aj, kého šlaka!" volá ret,

a ruka k nohám sahá . . .

Je skutenost i pouhý sen ?

viz, upoután je nitkou!

hle, plachý ptáek, postelen
své vlastní rady plitkou!

„Vite se hbit,

hebounké nit,

na outlou cívku,

pro chudou dívku !

"

Když k pradlen šel jonák zpt,
tu náhle ni se strhla,

a milá pástevnice hned
mu v oi dtku vrhla

:

„Hle, Izeli hoch polapit?

hned u vás se mi hatí! .
."

„O ne, a budešli jen chtí,

chci pkn navázati."

„Vite se hbit,

hebounké nit,

na outlou cívku

pro chudou dívku."

A navázali hovorem
a úsmvem a zraky,e toila se tam a sem
a políbení taky;
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i vzali se — a pišel as,

v nmž jako slavík pla,

ve hloubce oí slunný jas;

hrufl sladkým štstím znla:

„Vite se hbit,

hebounké nit,

k bílému kroji,

dcerušce mojí!"

Adolf Heyduk.

Záhada zákonnosti a volnosti.

Napsal

Frant. X. Procházka.

Felix, qui potuit rerum cogiioscere causas.
Vergilius.

I.

éjiny kausality jsou djinami filosofie vbec. Jako ervená nitka

vlee se filosofickou spekulací naše záhada od fysiolog iónských

až po Herbarta a Schopenhauera. Kdo si neutvoil náhledu

y]'^ o píinnosti, nemže míti pesného názoru o svt. Pojem pí-

iny vtírá se duchu na poátku všeho pemýšlení, vzniká v nej-

útlejším vku. Dítko v kolébce dívá se lhostejn na nehybné

píednity okolo sebe, ale jiozoruje s živým úastenstvím pohyby malé

mušky. Každá zmna budí naši pozornost a povzbuzuje ku pemítání.

Tuto zvýšenou pozornost, podivení, úžas nazval Plato poátkem filo-

sofování. Filosofie ped Sokratem o jiném nejedná, než o vysvtlení

zmny. Vidouce vci nové vznikati ze starých, soudili, že všecky vci
vbec povstaly zmnou tvar jiných, prvotních. A ponvadž duch lidský

vždy a ve všem smuje k jednot, domýšleli se, že všecky ty rzné
vci ve svt vznikly z jediného pratvaru. Tiialcs, Anaximander i Ana-

ximcnes, všichni snažili se uriti jenom ten pratvar, a žádný z nich

nedospl k otázce: jak jest zmna vbec možná? Otázka ta u lonv
nemohla ani vzniknouti, nebo si pedstavovali všecku hmotu oživenou

;

všecky zmny byly jin) zmnami bytostí oríanických, všecka promna
byla jim tak iiirozenou, jako vzrst a pohyb kteréhokoliv živoicha.

Hylozoismus byl ješt ddictvím mythického zosobování, které v šedém

dávnovku bylo obecné.

Pi urování pratvaru ídili se loiiovc zkušeností vš(MÍního života.

Protože zárodky rostlin a živoich vznikají bud v ústedí kapalném,

bud i samy jsou kapaliny, soudil Thalca, že voda jest i)ratvarem a

že z ní povstaly všecky véci. Anaximandra velebí nad oba druhy, že

považoval za pratvar hmotu bez uritých znak (uTTunor). IJollitícr

rolilom dor Cíiii-ialitMt. F/Mp/i'-'. l*^?'^. j). 2'2) ví i dnes, že jest
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tak(i\;i iiiiivciN.íIiii hrnuta: orckává sji-totoii. /.< |»rr-.t,iiic (•liciiiie mluviti

o iii/no^ii pi\kii a všecky jich zvláštnosti jednou vysvtlí jenom roz-

miinitýiii sciadciuiii prvk jediného pratvaru. ,,Ne})n(lou to jenom tušiti,

ii\lu/ iic/viiitn dokazovati, že kyslík, uhlík, olovo, železo i rtu nejsou
hitkunii jakosti rzné, nýbrž že to jest jediná tatáž látka; že se tedy jedná
pi každé zdánlivé podstatné rznosti prvk jenom o rozdíly velikosti

a hutnosti molekulu, jejichž rzností podniíiiény jsou veškeré druhy
skupenství, rzné hustoty i pitažlivosti tU-. \y])lníli se toto pro-

roctví, vrátí se snad zase stará >l;iva alcliymic, a po dobé parostroj
a elektrického svtla pijde utšená doha dlání zlata a diamant.

Anaxímcnes pomíjí uTZHoor a druží se ku pratvaru Thaletovu.

Vida, že voda vzniká srážením páry, myslil, že vzniká kapalina ta

srážením vzduchu. Nazval tedy vzduch, vulicc plyn látkou prvotní.

Vynálezcem vlastního problému zmny jest temný Ileraklifos

Eesský. Za doby jeho ustupuje mythická domnnka o živé hmot
v pozadí, a tím pichází Heraklit k tomu, aby pátral po píin zmny.
Všecky vci se mní. Vc stává se jinou, od i)vodní rozdílnou, a pece
není jinou, nebo ji nepovažujeme za nco nového. Pro a odkud ta

všeobecná zmna? Ta musí býti podstatnou vlastností všech vcí, ne-

stálost jest jejich znakem, a proto nemže nic setrvati v njakém
uritém stavu. Všude jeví se plynulost vcí, všecko se mní — Trávra óíi.

Toto ešení záhady jest jedním ze dvou jediné možných spQsob.
Bud jest zmna podstatnou vlastností všech vcí reálných, anebo není

vlastn žádné skutené zmny. Za pratvar všech vcí uznal Heraklit

látku, na které jest tékavos a plynulost neji)atrnjší, to jest ohe.
Teplý dech pozoroval pi dýchání živoich, vidl, že teplem jest pod-
mínn všechen život organický. Dr. E. Diihring myslí, že Heraklit

považoval ohe za píinu zmny a ne za pratvar vcí, že tušil bohaté

a rozmanité zjevy úink tepla, které hrají v moderní íýsice naší hlavní

úlohu, ale výslovné znní pramen se s náhledem tím nesrovnává „Svt
povstal z ohn a spaluje se zase po celé trvání své," uil výslovn
Heraklit (Arist. phys. 3. 5., Diog. Lart 9. 8.). Heraklit, uznav jednou

plynulost za podstatný znak všech vcí, nemže, poínali si dsledn,
hledati ješt mimo vci sílu, která by zmnu i)sobila. Vše dje se

dle uritého zákona evoluního, vše vyvíjí se jedno z druhého, a ve

svt celém vládne nutnost, eifiaofiérrj. Jest to fátum bez mythického

nádechu, jest to determinismus ve zjevech pírodních. Rozumnost pi-
pisuje Heraklit jenom istému pratvaru, teplému dechu. ím sušší duše,

tím jest rozumnjší. „Opilec neví kam jde, protože má duši mokrou."

(Stob. šerm. 5. 120.)

Heraklitový pomysly oceovaly i vykládaly se v novém vku velmi

rzn. Nejvíce velebil je Hegel, hlasatel dní absolutního, dje bez

vcného podkladu. Hegel vidl v Heraklitoví sama sebe. a Heraklit

nepostoupil k pomyslm tak abstraktním, jaké mu Hegel pipisuje. On
považoval sice dj a zmnu za podstatný znak hmoty, ale hmota mu
nezmizela v rukou, jako Heglovi. Proti Heglovi stojí v dob naší Herbart,

proti Heraklitoví stála ve starovku škola eleatícká.

Všecky pomysly až dosud uvedené vyplývají z pozorování úkaz
pírodních, jsou odvozeny ze zkušenosti. U Eleat poíná myšlení na
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zkušenosti nezávislé, ba zkušenosti odporující. Nepatrné msto Elea na

ostrov Sicílii bylo kolébkou abstraktní ontologie a první skutené

metafysiky, béemeli slovo to ve vj-znamu etymologickém. Xenofanes,

Farnienides a Zeno byli první, kteí pekroili hranici vdní pezvd-
ného a se odvážili do neznámých dosud kraj spekulace.

Pojem o bytnosti ili jsoucnu vymezili spsobem novým a za-

hájili tak novou vdu, ontologii ili nauku o bytnosti. Co jest bytností,

musilo býti vždycky, nemohlo vzniknouti a nemže nikdy zaniknouti.

Z pojmu toho vylouili všecky vztahy a všecku omezenost. Jsoucno

má jenom jediný znak, ono jest. Nezávisíli na niem, au pojem

ten vztah k niemu neobsahuje, nemže se mniti, zmna jest ne-

možnou. Proto jest jsoucno bytos absolutní, a aby byla nezávislou,

musí' býti jediná, není bytnosti mimo ni. Úsudek tento jest jedinou

výtkou, kterou Eleatm uiniti lze. Jedinos v pojmu jsoucna zahrnuta

není ; té okolnosti použil Herbart k optnému obnovení metafysiky.

Jedinos bytnosti uinila vysvtlení zkušenosti nemožným, a proto není

filosofie Eleatv názorem tohoto svta. Parmenides prohlásil také d-
sledn zkušenost za pouhý klam, sen a zdání, nebo vidíme v nm
zmny, které u bytnosti jsou nemožný. Jeli úlohou tilosoíie vysvtliti

zkušenost a zmnu, provedli Eleaté úlohu tu odmítav, Zmna jest

klamem, a tak záhada píinnosti odpadá.

Akoli Eleaté odmítli ešení záhady naší, pispli pece k jejímu

objasnní velikou bystrostí a spekulativní hloubkou pomysl o bytnosti.

Díve musíme dobe znáti to, co jest, a pak teprve mžeme vysvtlovati

zmnu, lonové k ocenní pojmu zmny nedospli. Heraklit považoval

zmnu za podstatnou vlastnost jsoucna, a Eleaté vymezenim pojmu byt-

nosti vylouili zmnu vbec. Žádný z nich tedy ku pátrání po píin
zmny nedospl a vlastní záhada píinnosti dosud vyslovena nebyla.

Empedoklcs pibírá k názorm iónským pomysly eleatické, hodlaje

zlvušenosí vysvtliti hloubji. Pibírá pojem bytnosti, ale pedpokládá
bytností více, aby mohl vysvtliti zmnu. Bytností uvádí tvero, jsou

to tyi živly, jichž sluováním a rozluováním povstávají všecky vci.

Živly se nemní, zstávají totožný, a co lidé nazývají zmnou, jest

jenom slouením živl již díve existujících. Uznávali Empedokles zmnu
skupenství, musí hledati její píinu. Bu jest píina mimo n, anebo
jsou živly samy nadány snahou, silami, které podmiují všecky promny.
Empedokles vysvtluje zmnu spsobem poslednjším, tedy mechanicky.

Mimo živly neuznává žádné mocnosti vyšší, která by dní v pírod
psobila. Náklounos (qp/Ádr//*') a odpor (itixo^) živl jest píinou zmny
stále trvající. To zní jako ionický hylozoismus. Pojmy ty jsou vbec
velmi nejasné, a dosud vede se spor o to, zda Empedokles považoval

náklonnost a odpor za psobící principy, anebo zdali jmény tmi jenom
básnicky opisuje sluování a rozluování, jak Tiiilo se domnívá. (Thilo

Gesch. der Phil. I. p. 59.) Zmny povstávají vnikáním jednoho živlu

do druhého, a duše naše také jenom proto vcí poznává, že jest ze

všech ty živl složena. ástkou zemitou vnímáme zemi atd. Zde
máme pvod té závažné vty, která dosud i protivníkm materialismu

prokazuje dležité služby: Stejné jenom stejným se poznává, a jenom
véci stejnorodé mohou na sebe psobiti. Qualis causa, talis effectus.
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To j('>t hi^tmirky |iaiii;itii\ iiilluxus ].liysicus ve filosoii. Kmpedokles

mim mimo to j)íi|ioniíii;i také nauku JJarwinovu o jjiurozeném zdoko-

nalování druh v l)()Ji o život. Pvodn nebyly pvý všocky organismy

stejné dokonah', t\a)y života neschopné zanikly a Jcnoin dokonalejší

so zachovaly.

A)i(Ltiif/(jras souhlasí > i-Jiiiicdoklnii v tom. že také uritý poet
nezmnitelnýcli bytností pedpokládá a žádné skutené kvalitativní zmny
neuznává. Všecky vci vznikají jjohybem homoinmeiií. Avšak pohyb ten

iM'vy-v(tliije mechanicky, nýbrž pedpokládá byto-í vyšší (rovg) mimo
svt, která bytnosti dle svých úel sdružuje a rozkládá. Rozum, ne-

postižitelný >'>i\.-, nade vším vládne a všecko ídí, jsa i)0vznešen nad

celým svtem jest nedostupným i rozumu lidskému, a i»roto se innost

jeho pochopiti nedá. Máme zde nový spsob odmítnutí své záhady,

záhada se })osunula z pírody do bytosti nadpiro/ciir, j»i které každý

výklad pestává.

Také u atomist sctlváváine se s bytnostmi nezmnitelnými. Len-

klppos a JJemokritos však pokroili v abstrakci dále, atomy jejich nejsou

kvalitativn rozdílný, pohyb jest jim od poátku podstatným znakem,

a pohybováním jich i)Ovstávají všecky zmny i úkazy pírodní. Od Ana-

ximandrova unbioor rozeznávají se mnohostí a i)ohybem, každý atom

jest samostatnou bytností a prvotní pohyb umožuje vysvtlení zmny
spsobem mechanickým. Anaximander vysvtlení toho ješt nepoteboval,

protože jeho dmioov bylo živým organismem. V tom, že pohyb jim

jest docela pirozeným, shodují se atomy s Herbartovými bytky. Jenom

že vzniká u Herbarta dní pospolitostí (Zusammensein) reálných bytk
docela jednoduchých, a Demokritovy atomy jsou corpuscula hmotná,

rozsáhlá, která v pospolitost nikdy nepicházejí, jsouce vždycky od-

dlena prlinami. Tím pipouštjí atomisté psobení do vzdálenosti,

akoli se atomy nedotýkají, vznikají pece pibližováním jich víry, kterými

všecky zmny poínají. V názoru tomto nemá svazek píinný nikde

náležitého drazu, atomy se stále pohybují l»ez i)iiuy a tím pohybem

jest vše naped ureno. Pomr atom pi vzájemném psobení není

])esnéji oznaen.

Akoli se originální pomysl atomist v pírodních vdách znamenit

osvdil a všestrannému upotebení v moderní fysice se tší, nemžeme
ho pece užiti pi ešení záhady zákonnosti. Snad se to podaí pozdji,

až se pomysl ten novými výzkumy opraví.

Mythické názory školy Pythagorejské mžeme pejíti bez po-

známky. Také soíisté nemají pro nás nic pozoruhodného. Penášejíce

Heraklitovu stálou zmnu a plynulost vcí i na ducha lidského, ne-

vili ve skutené poznání a mají jenom v djinách duševdy právo

na poznámku vcnou. Pro SoJcrafa jest estné místo v ethice, ale i pro

nás má dležitost svým vynálezem indukce. Aristoteles mu pipisuje vy-

nález ten, a v Platonových rozmluvách nalézáme pkné doklady toho

pipsání. Chceli Sokrates ku p. dokázati, že se nemají úady správní

obsazovati losováním, poíná zvláštními pípady z obecného života a

pivede tak protivníka svého k uznání všeobecné zásady, že jest ke

každému úadu potebí zvláštní schopnosti. Od této zásady pikroí
pak docela snadn k dkazu svého náhledu. Sokrates vybíral z daných
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pípad spolené znaky a sestrojoval indukcí všeobecné soudy i deíinicí

abstraktní pojmy; jest tedy tvrcem indukce i definice.

A „koenem indukce jest píiunos," píše J. St. Milí. Tou vy-

svtluje se jedin jistota všeobecných soud, vzniklých indukcí. Kde
pedpokládáme mezi dvma zjevy svazek píinný, tam nikdy o tom

nepochybujeme, že oba zjevy vždy v posloupnosti nezmnné po sob
budou následovati. Indukce jest velmi dležitým a obecným upotebením

kausality, snad se podaí dkladným vysvtlením indukce piblížiti su

i jasnjšímu názoru píinnosti.

Logického vysvtlování indukce u Sokrata ovšem nebudeme hledati.

Metafysika a logika nebyly jeho cílem, a indukce mu byla jen pro-

stedkem, kterého uml užívati spsobem velmi obratným k usvdení
svých soupe.

Z uvedených filosofických škol nedospla žádná k docelenému ná-

zoru svta, každá . zabývala se jen uritou jednou záhadou. Teprve

Plato slouil výsledky pedchdc svých v jednotu, doplniv i prohloubiv

je svým originálním pomyslem o ideách. V Platonovi žije jakýsi stálý

spor mezi Parmenidera a Heraklitem, pomysly obou jeví se v názorecli

jeho význanými rysy. Obou tch filosof nikdo ped Platonem dosti

neocenil a nezpracoval. Plato provedl mezi obma kompromis hloubji

než Empedokles, ale neuritost pece se ukazuje a to nejpatrnji práv
u vci hlavní, pi záhad kausálné. Pesný názor zákonnosti ze spis

Platonových ani uriti nelze. Jako Eleaty, vedly spory v pojmu zmny
obsažené i Platona k tomu, že skutenou zmnu z íše bytností skutenýcli

vylouil. Jen idey jsou bytnosti, a ty se nemní; zmna, píina a úin
jsou pojmy i)latící jen pi vcech smyslných. Idey jsou vzory, které

spojením s hmotou, která vlastn nic není (tó jmí/ or), pispívají ke

vznikání a trvání vcí. Idey jsou tedy podmínkou vcí, ale ne píinou.
Obé íše picházejí zde v jakýsi docela neuritý pomr.

Jednou se zdá, že Plato pipisuje tvoení vcí bohu a jindy jso:i

to jenom úiny nejvyšší idey dobra. Tato idea však netvoí, není pí-

inou vcí ze své vle, nýbrž je vznikání vcí docela obdobné logick;'

souvislosti mezi pojmem vyšším a podadnýni. Evoluce ve svt vnjším
p0(h)bá se determinaci pojm. Zdá se, že bh a idea dobra jsou byt-

ností totožnou, v íši ideí {ravTÓ) jest dobro ideou nejvyšší a v íši

pouhého mínní {Uúrtoor) jeví se tato idea dobra jako božství. Všecka

neuritost plyne z toho, že se logické pomry proplítají mnohonásobn
záhadami metafysickými. Celkem však je pece dosti patrno, že pojem

píinnosti neplatí v íši ideí, jediných to bytností skutených, a má
tedy celá naše záhada v názorech Platonových jenom podízený význam.

Plato rozdlil svt na dva díly, v jednom platí názory eloatické, ve

druhém je zmna a plynulosí Heraklitová, jenom že druhá ta ásf
vznikla jaksi záhadn smíšením s ním negativním, s hmotou. Eleatické

názory tu patrn pevládají.

Aristoteles již nemá nových pomysl metafysických. Ani jdynulosf

vcí ani nezmnitelná bytnost ani idey nedávají filosofii jeho originálního

rázu. Za to nám podal široce a dkladn vypracovanou bilanci celé

filosofie doby své i vdy vbec, encyklopedii starovku. Všechny elnjší

" ''-
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myšlenky pcdchdc u nho nalezneme, ale on nepostihnnl n všech

pravého jich významu. Se zákonností zachází jako anjílický filosof pí-

rodní. Obchází záhady mctafysické a soust-eduje pozornos na logické

vypracování i)0jmn.

Proto jest to skoro historickou ironií, že metafysika dkuje za

své jméno Aristotelovi. V logice nikdo Aristotelovi zásluhy popírati

nemže, ale o poméru jeho k záhadám metaysickým platí v jjlném

znní slova Thilonova, že „pokud vliv Aristotelv psobil, nejen staré

již nalezené záhady mctafysické zase v zapomenutí upadly, nýbrž že

ani nové nalezeny býti nemohly." (Thilo. Gesch. d. I'hil. 1. §. 95.) Zmna
a píinnos rozplynula se Aristotelovi úpln v logické determinace.

Iníluxus physicus Empedoklev jest mu zásadou, a vlastnosti vci jedné

pelívají se v jinou. Zásada ta odvozená z povrchního pozorování orga-

nického života byla až po Descarta a i po nm zídlem mnohých omylv.

Aristoteles uvádí tvero druh píiny : hmotu, formu, hybnost

a úel. Forma jest petvoená idea Platonova, abstraktní pojem vci,

jenom že jí pipisuje Aristoteles skutené tvoení, kterého u Platona

nemla. Úel nazývá píinou, logický dvod s píinou zamuje. Toto

zamování dvodu s píinou pešlo ddictvím na celé potomstvo,

realisty i nominalisty. Formu s hmotou sluuje hybnost, pojem málo

urený, forma se má k hmot jako idey Platonovy k vcem, jenom že

Aristoteles proti Platonovi i hmotu za jsoucno skutené považoval.

Aristoteles nepeklenul mezeru mezi názory Heraklitovými a eleatickými,

on svým konceptualismem mezery jen rozmnožil. Jím ada eckýcli ná-

zor filosofických koní
;
po nm pišel na místo spekulace eklekticismus

a místo stízlivého myšlení mystika. A bylo dáno v samém poátku
dosti podnt, nedospla pece ecká filosofie k vytknutí pravého vý-

znamu záhady kausálné. Podnty v ní obsažené nabyly psobivosti

teprve v novém vku, psobí dosud a pivádí ducha lidského opt a

opt k neodbytné záhad píinnosti. Vycházejíc z ontologie utkví filo-

sotie vždy na problému zmny a dokud se nerozhodne k jeho uritému
ešení, nemže dospti k názoru svta.

Avšak ešení záhady kausálné je z vtší ásti již naped ureno
vymezením pojmu bytnosti. Neníli to vymezení správné, dostaneme i ne-

dostatené ešení píinnosti, a sestrojujíce dle nho názor svta, bu-

dujeme stavbu na základech nejistých. Až dosud se poínalo vždy

spekulativními pojmy ontologie a jimi se vysvtlovala zkušenost. Nedal

by se tento smr obrátiti? Nebylo by záhodno poínati empirií a vše-

obecn uznaným zákonem píinnosti, tento zákon logicky objasniti,

dosah jeho uriti a dle výsledk tch sestrojovati pojmy ontologické?

Co je nám platná spekulativní ontologie, nedali se zkušenost dle ní

vysvtliti? Však nechtjme pedbíhati. Projdme historií až do konce,

i nalezneme v nové dob pesnjší tvary své záhady, než všecky posud

uvedené.

Poslední doba starovku postrádá tvoící pvodnosti, i jsou jenom

myšlenky nkterých smr kritického skepticismu pro nás pozoru hodné.

Epikur a Zeno stoik pedstavují dvojí filosofii charakteru, která se o theo-

retické poznání nestará. „Quomodo meliorem me facero ideae Plato-
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nicae possunt?" ') (Seneca ep. 58.) Na smýšlení kladl se hlavní draz
v dob té až po asy kesanství a i v nm, „Co i)latao, kdy bych

celý svt získal a na své duši škodu trpl?" píše sv. Pavel. Epikur

všecko dní považuje za pouhou náhodu. Není žádné psobící píiny,

a vle lidská není urena motivy. Svoboda vle (liberum arbitrium)

vystupuje zde po prvé uritým výrazem a již v tomto prvním poátku
ukazuje se býti protivou zákonnosti. Vle je svobodná, neodvislá, protože

pi projevech jejích není psobící píiny, dj bez píiny — to obsahuje

spor. — Stoikové shodují se s Epikurem v odhadování spekulace, ale

dospívají k stejnému cíli jinými prostedky. Nepopírají psobivosti

motiv, ale snaží se zjednati shodu mezi osudem a svobodou vle.

Rozeznávají píiny vlastní a podnty (Cic. de tato 18). Píiny nejsou

v moci naší, ale mohou zpsobiti úin, jenom když pistoupí souhlas

vle. Tento souhlas náš je podntem. Jinde zase (Cic. Acad. 2. 12.)

jest vle lidská podobna váze obecné
;

jako vahadlo nutn se musí

íditi závažím, tak ídí se samozejmými dvody a motivy i lidská vle.

Podobenství tohoto pozdji užil i Leibnitz, ale souhlas mezi determi-

nismem a svobodou vle se jím nedobe ukazuje. Rozeznávání píin
na causae proximae a causae remotae jest pouhou híkou logickou.

Hližší píinou jest pojem zvláštní, a vzdálenjší píinou pojem rodový.

Léka jest bližší píinou uzdravení nemocného, a abstraktní pojem

umlec vbec jest píinou vzdálenjší.

Starší skepsis Pyrrhona z Elidy a Timona z Fliunta neobsahuje

nových popud ku pemýšlení. Poloviatos její se nedá ani pirovnati

k filosofiím charakteru, neboí tyto mly aspoíi uritý cíl. Za to jest

nová skepsis tím pozoruhodnjší, a Sextus Empiricus má ve spise

..Adversus mathematicos" myšlenky velmi závažné. Herbart odporuuje

-tudium spisu toho všem, kteí opravdov filosofii vnovati se zamýšlejí,

^ám nalezl ve spisech jeho východisko pi ešení záhady kausálné.

"^extus obrací pozornos svou k té dležité okolnosti, že v pojmu byt-

nosti není obsažen vztah ku vci jiné. Ten se obyejn pi svazku pí-

rinném pedpokládá, ale jest od nás pidán, pimyšlen (Diog. L. 9. !)7.).

l)ále popírá, že by nco pedcházejícího mohlo býti píinou pozdjšího,

.leli nco píinou, ale to, eho jest píinou, dosud není, tedy to vlastn

liosud není píinou. A když jest nco píinou, jest to píinou již

-arao sebou, anebo potebuje k úinu ješt hmoty, na kterou by pso-
l)ilo. Pak vzniká úin jenom spojením obou, a píina samotná není

dostatenou píinou (causa sufficiens). Píina nemže psobiti bez

trpné látky, a látka nemže býti trpnou bez psobící píiny. Píina
i trpná látka musí tedy splynouti v jediný pojem závislosti a pospo-

litosti. Od pomysl tchto Ilerbart vyšel a došel dsledku, který z nich

nutné vyplývá: „Causalitát ist die Selbsterhaltung im Zusammensein" —
píinnos jest sebezachovávání v pospolitosti. Nová skepsis však nedo-

-jiéla ku positivním výsledkm, nevystoupila z polemiky proti dogma-
tismu a nepikroila k samostatnému tvoení. Akoli každá filosofie

musí projíti skepsí, není pece skepticismus ješt doceleným názorem

a skeptik není ješt pravým filosofem (Herbart). Nová skepsis utkvla

') .1.1 k líinluui iiino iiiniti Platonovy idoy 1pj).síiii?

J6*



244 ^- ^- Procházka:

na stadiu pípravném, pochybujíc o správnosti pojmu píinnosti, nepi-
kroéilu sama k jelio opravení. Píina byla jím rnnuinr vTrnuniariHÓv,

znamení, že dj bude následovati po jiném, s kterým byl jednou již

posloupné appercipován. Pojem kausálný mél u nové skepse jenom
podízený význam, nebyl jí rozveden a odvodnn jako pozdji u Humea.

Celá íilosoíie starovká nedospla k pesnému výmru píiny a

záhady kausálné, zamujíc všude loirické pojmy s metaysickými vbec
a logický dvod s píinou zvlášt, jindy zase rodový pojem s píinou
a pojem zvláštní s následkem. Velmi pkn jest ta homonymie vyjádena
u Sexta Kmpirika v 9. knize jeho eeného spisu; tam uvádí Sextus

toto dilemma : „Kdo tvrdí, že píiny není, bu nemá vbec žádné

píiny náhledu svého, anebo má. V prvním pípad není náhled jeho

více oprávnn, než opaný a ve druhém již tím, že píinu udává, sám
uznává, že píina jest."

Nový platonismus podniknul pokus vymknouti se z názor skep-

tických, ale vymknul se i z pout stízlivého pemýšleni. S nazíratelem

nadpirozené pravdy se nikdo hádati nemže.
Filosofie stedovku pomíjí se v djinách obyejné mlením. Patri-

stika a scholastika honosí se duchy, vynikajícími dmyslem a horlivostí

i v dob naši vzácnou, ale íilosoíie mla za pomr tehdejších postavení

velmi nepíznivé. „Snahy po pravd bez ohledu, zdali užitek pináší

neb es, zdali se kaceuje neb zatracuje" (J. Durdík v Osvt 1872,

str. 164.), snahy takové tu nebylo. Z ohledu toho se stedovká filo-

sofie vybaviti nemohla. Mezi patristiky vyniká sv. Augustin, který se

dotýká zákona kausálného pi zpytování pojmu svobodné vle. Ve vli

lovka vidí pravou jeho bytnost a podstatu. Spor mezi nutností pí-

innou a svobodou vle vyrovnává spsobem velmi jednoduchým. Svobodná

vle není úinem, nýbrž píinou, a neodporuje to tedy nutnosti kausálné,

když v ní hledáme zídlo lidského inu. Vysvtlením tímto ukazuje

sv. Augustin, že záhady zákonnosti a svobodné vle vlastn neznal.

Ostatn není u nho ani svobodná vle pravou píinou, nebo svol)oda

ta trvá jenom v bohu, který jest nostra potestas. Rozeznává dosti pí-

padn stupn volnosti na posse non peccare (moci nehešitij a non

posse peccare (nemoci hešiti), pomysl ten však pišel v zapomenutí,

akoli možno od nho velmi snadno dospti k determinismu. Však
scházela tu psychologie, bez které vyšetování o lidské vli zstalo

kusým.

Picházíme k dob nové. Znamenité objevy a reformace daly

duševnímu životu nové podnty a ukázaly mu nové smry. Antická

filosofie, jejíž spisy nám stedovk zachoval, stala se znova východiskem

pemýšlení a jest jím až na naše asy. Kritika filosofie staré roz-

kvetla v naší dob více než kdy jindy. Zásluha, že první se rozhodnul

k samostatnému pemýšlení, náleží Descartovi. Ten pominul zamotané

a pi'ežilé spekulace scholastické, akoli se z názor stedovkých ne-

vybavil docela. Ukázal filosofii novou dráhu, vytknul nový smr. My
k soustav jeho jako i k ostatním pihlédáme jenom tam, kde se do-

týká naší záhady. Tu shledáváme, že opakuje se ješt u Descarta

zamování logického dvodu s ))í('inou, a on rozdíl obou pojm již

cítí a místy i zeteln oznauje. Sextus Empiiicus užívá k oznaení
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obou pojm jediného slova : nhín, Descartes však oznauje píinu
slovem causa a dvod dvojicí : causa sivé ratio. „Deus non indiget

nlla causa, ut existat, sed ipsa ejus naturae immensitas est causa sivé

ratio" — bh nepotebuje píiny, aby existoval, nýbrž neskonenos
podstaty jeho sama jest píinou ili dvodem. Také se opakuje u nho
stará zásada: (lualis causa, talis eílectus. V píin musí býti nejmén
tolik reality, kolik v úinu, nebo odkud by úin reality nabral, neli

ze své píiny? Psobí tedy influxus physicus pi všech djích v pí-

rod, ale psobení to pestává mezi duchem a hmotou, protože Des-

cartes rozdíl obou substancí tch rozhodn vytknul, tu jest pak iníluxus

physicus nemožným. Tím zavedl novou záhadu. Nepopírá vzájemné

psobení ducha i hmoty, protože je zkušeností zjištno, ale vysvtlení

jeho nepodává a tak Spinozv monismus pipravuje.

Pi dkaze božství užil pojmu causa sui (píina sebe sama),

akoli se mu protiva v pívlastku pojmu toho živé do mysli vtírala.

Proto ta dvojice causa sivé ratio, zamnním logického pojmu dvodu
s píinou odstranil zdánliv ten spor. Také slovíko (iuodanimodo

(jaksi) rozpaky ty prozrazuje ; svrchovaná moc boží jest jaksi píinou
jsoucnosti boha — na míst : jest dvodem jsoucnosti té.

Záhad o vzájemném psobení tla a duše vnovali pozornos

svou Gculinx a Malehranche. Specificky rzné hmoty nemohou na

ducha mého psobiti, non incurrunt in me. Musí tedy psobiti síla

jiná, vyšší, a tou jest bh. Okkasionalisté vykládají stejnorodos píiny
a úinu v ten rozum, že musí píina spsob svého psobení pochopiti

a že podstaty rzné do žádné k sob vzájemnosti vbec pijíti nemohou.

Pomr píiny k úinu pak Geulinx pochopuje jako pomr pojmu ab-

straktního k zvláštnímu, A ku Aa. Matení pojm logických s meta-

tysickými tohoto spsobu ovšem již realismus stedovký vypstoval, a

není to tedy nic nového,

Spinoza považuje za podstatu vci zvnlý pojem. Soustava jeho

pi vší vznešenosti a úchvatném vzletu myšlenky v nekonenost, pi
vši nezlomné konsekvenci úsudk a dojemné resignaci smýšlení není

než logická osnova pojm, kterou se zkušenost vysvtliti nedá. I jemu
jsou abstraktní pojmy píinami a zvláštní i)0jmy úiny. Spinoza tvrdí,

že pomr boha ku svtu jest týž, jako pomr podmtu k analytickému

soudu. A pece má býti bh píinou svta, kdežto podmt jest jen

dvodem soudu analytického. Po píin se musí vždycky dostaviti úin,

ale jeli dán dvod, záleží to ješt na mn, chcili souditi a konsekvence

dvodu hledati. Nutnos soudu jest tedy závislou na soudící osob,

nutnos( kausálná jest však nezávislou na naší vli, nutnos kausality

jest absolutní.

Spinoza uznává všeobecnou zákonnosC a její nezmnitelnos, ale

pedstavuje si souvislost dj logicky. Neiní rozdílu mezi vcí skutenou

a jejím pojmem, pomry pedmt jsou mu totožný s pomry jejich

pojm. „.lako z bytnosti tvaru geometrického vyjdývají jeho vlastnosti,

tak vyplývá u nho úin z píiny." (J. Durdík, Djepisný nástin filo-

sofie novovéké, str. 5().) Všecko dní jest ve smyslu tom evolucí jediné

jestoty, skuteného jsoucna, boha. Tato evoluce, kterou všeobecným
iii\ šiciiíiri iKizvvá. koní vyvimitíin vš»!cl) vécí. iiíitiirac naturantis. T' Spi-
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no/y jest patrná shoda s Eleaty. Také jeho bytnosC jest jediná, ne-

konená a nikdy se nemní. Proto nepišel Spinoza k tomu, aby vy-

svtloval možnosf zmny, bytnos skutená se u nho nemní. Sjíory

obsažené v pojmu zmny byly ve starovku hlavním podntem filo-

sofování, zmna byla problémem nejpednjším. Kleaté zmnu poi)eli,

a Spinoza záliadu kausálnou docela pominul. Spinoza poal tam, kde

Kleaté skonili, a ukázal, že názorem jejich se skutenos vysvtliti

nedá. Soustava jeho není výkladem zkušenosti, pi imaginjrnosti své

jest však pece dsledné provedeným celkem, any všecky zásady jeho

nutn vyplývají z vytknutého pojmu bytnosti. Pro záhadu kausálnou

nebylo v ní místa.

Až po Lockea nikomu nepipadlo pochybovati o shodnosti vcí
a jich pedstav. A dokud se nevytknul rozdíl mezi vcí skutenou a

jejím subjektivním názorem, dotud nemohla dobe býti pojata, tím

mén ešena záhada zmny a píinnosti. Souvislos a posloupnost

pojm byly až dosud také souvislostí a posloupností vcí. Locke první

vytknul subjektivní význam pedstavy a tím pidal k tuhnoucím adám
starých pomysl nový kvas, kterým se rozproudil ve filosofii nový život

a vytvoily nové, dosud netušené názory svta. Locke jest v ohledu

tom pravým pvodcem filosofie novjší, která se subjektivismem nejlépe

oznauje. Proti jádru myšlenky liOckeovy nebylo lze nieho namítati,

a myšlenka ta, jednou vyslovená, více se potlaiti nedala. Tyto názory

tvoí veliký obrat i v djinách zákonnosti, akoli Locke ešení záhady

té pímo se nedotknul. Pedstavy vcí jsou v nás a dle nich se pomr
vcí skutených bezprostedn uriti nedá. Pojem podstaty jest výtvorem

myšlení, my vnímáme jenom vlastnosti a pimýšlíme k nim podklad,

substrát. Pravé podstaty smysly poznati nelze a tedy ani o vzájemném

psobení podstat nic jistého vdti nemžeme. Všeobecné pojmy, s kterými

se ve stedovku všecky neznámé píiny ztotožiiovaly, jsou jenom po-

mysly (cogitata) a žádný poznatek se z nich syllogismem neodvodí. Po-

znávati mžeme jen pomocí smysl. Subjektivismem Lockeovým byla

slepá víra v nutnost kausálné souvislosti otesena, záhada naše ukázala

se v docela jiném svtle. Známe jenom pomry pedstav, pomry vcí
jsou nám navždy nedostupný. Všecko piplétání logických pomr do

výkladu kausálnosti bylo nyní teba vylouiti a pomýšleti na prostedky

docela nové. Locke neprovedl konsekvence pomyslu svého až do kraj-

nosti, to uinil po nm teprve Hume.
Hume uvíznul ve skepsi, která však nebyla koncem, nýbrž pravým

poátkem a úinlivým podntem filosofie nejnovjší. Každá filosofie

poíná skepsí, a považujemeli kritickou filosofii doby nové za celek,

je Herbartv výrok pípadným i zde, nebo kritická filosofie poíná
Humem.

Až po Humea nikdo o kausálnosti do pravdy nepochyboval, a
pesvdení o platnosti její pramenilo jenom z omylu, záležejícího

v zamování vcí s jejich pedstavami. Zákonnost byla axióma. Hume
zkoumal, kde jest pvod pesvdení toho a ím lze odvodniti její

až dosud všeobecn uznávanou autoritu. Máme v nitru po sob ped-
stavy dvou zjev, a akoli nelze nalézti v rozumu dvodu pro jich slouení,

pece je vždycky sluujeme. Nemámeli k tomu dvodu, iníme to jenom
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ze zvyku. Vznikajíli pedstavy po sob v nitru našem, zvykáme té

posloupnosti tou mrou, že vždycky oekáváme druhou, jakmile se do-

stavila první. My posloupnost v pomru jednou vnímaném do budouc-

nosti penášíme. To se dje jenom zvykem mechanickým, protože

o souvislosti zjev v pedstavách samých nic není. Kdy by byla v n-
jakém pojmu obsažena i píinnosf, musili bychom oekávati úin
i tehdy, když jsme ho zkušeností dosud nepoznali. A .pece by nikdo

nesoudil o magnetické stelce, že ukazuje jedním koncem stále k severu,

kdy by to byl nikdy díve nevidl a nikde o tom neslyšel. Úvahy tyto

uzavírá Hume deiinicí píiny: „Píina jest vc, po které jiná ná-

sleduje, a ze zkušenosti víme, že po vcech podobných té pední ná-

sledují vci podobné té pozdjší." (Hume, Unters. ub. den menschl.

Verstand, 3. vyd. Kirchmannovo str. 76.) Protože pedstava souvislosti

kausálné nevzniká ani pouhým pemýšlením, ani pocitem smyslovým,

musil vzniknouti pojem ten jenom mechanickým sdružením vjímaných

pedstav.

Že se pedstavy v nitru našem sdružují dle zákon mechanických,

o tom pochybovati nelze. Pedstava A neobsahuje nieho, co by ukazovalo

na nutnost pedstavy B. Ale nutnost objeví se ihned, když pozorujeme

zmnu, pedstava A mní se v jinou, která není ani docela novou ani

totožnou s pedstavou A. Spor ve zmn obsažený vede nutn k ped-
pokládání píiny. Hledáme píinu, protože si zmnu bez píiny mysliti

nelze, hledáme pedstavu, která s danou není sdružena jenom mecha-

nicky, nýbrž dle souvislosti píinné. Sdružení to je podstatn rozdílné

od prvotního mechanismu. Sdružujemeli kamna a teplo jimi vyzaované,

je to docela jiné sdružení, než sdružení kamen s osobou, která u nich

stává. V obou pípadech se sdružené pedstavy navzájem vybavují,- ale

po prvé jsou sdruženy obsahem dle souvislosti píinné, a po druhé

jonom dle zákona souasnosti.

Kdy bychom skuten o vcech nevdli nieho více, než že se

pedstavy jejicli jeví souasn a posloupn, byla by metaíýsika prací

Sysifovou, marnou a byla by soustavným souhrnem klam. K dsledku
tomu vede rozbor Humev. Proto povzbudily úvahy Humeovy Kanta

k dkladnému pemýšlení a obsáhlému rozvedení podnt v nich ob-

>ažených. Tak povstala kritika istého rozumu a transcendentální idea-

lisnius. Než k epochálnímu zjevu tomu pikroíme, musíme se ješt
/tiiíiiiti o Lcibnitzovi, který byl jedním z Kantových pedchdc.

/a nejpvodnjší pomysl Leibnitzv ve filosofii pokládají právem

iiiouiuiy. Jím zasáhl Leibnitz nejvíce ve vývoj pojmu kausálného, protože

Hcrbart pozdji dle pomyslu toho sestrojil svá realia a založil novou

tlieorii píinnosti. Celá soustava Leibnitzova však nemá uritého rázu.

Leibnitz neprovedl dle pomyslu toho metafysickou soustavu dsledn,
-iiiiruje všecky protivy, dlá koncesse všem názorm, hlavn theolo-

gickým. Kdy by se byl rozhodné pidržel pojmu monady, nebyl by

mohl pni)isovati mimo n i hmot zvláštní bytnost, a nebyl by psal

Tlioodiceu. Proto se domnívají nkteí, že Leibnitz pomysl monady pijal

od (iiordana Bruna, a mínní toho hájí nejrozhodnji dr. E. iJiihring,

bývalý slepý docent filosofie na universit Berlínské. My, nemajíce toho

rasu po niic puvdtliiícli |ir.imciiri. iiciiižcriH' víí vci té pronésti vlast-
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nílio sondu. Jakási dvojitos jest ve spisech Leibnitzových ovšem dosti

patrnou, mohla by se však také vysvtliti tou okolností, že Leibnitz

myšlenky své ve spisech píležitostných rozvedl a tak sám rozkouskoval,

Lockcv subjektivismus nebral Leibnitz s tou opravdivostí, jako Ilume.

Souvislosti kausálné nevysvtlil a uinil si vysvtlení nemožno tím, že

veškeren vztah mezi jednotlivými monadami vylouil pi'edzjednanou

harmonií. Jedna monada uruje druhou jenom zdánliv, a není tedy

v soustav jeho kausálné souvislosti skutené. Pece však Leibnitz

uznává píinnosC z ohledu na pírodní vdy, in jim nutnou koncessi.

Soustavy Loibnitzovy vlastn není, ale máme od nho mnoho pkných
myšlenek pvodních, které psobily úinliv v lodice, psychologii i meta-

fysice. „Pehojná zrna, jím zasetá, teprve pozdji se ujala." Si)or mezi

svobodnou vlí a píinností vyrovnával známým ])odobenstvím o váze,

ale neodstranil ho, protože neprohloubil povrchní pojem svobodné vle
(liberum arbitrium). Spor mezi determinismem a svobodnou vlí vy-

rovnati nelze, ale spor mezi determinismem a volností odstraní se

pesným rozvedením obou pojm. Wolff sebral a sestavil myšlenky

Leibnitzovy, ale nepispl tím k objasnní protiv. Spoádal vše v sou-

stavu dle vzorc mathcmatických a tím zahalil jádro myšlenek tvrdou

a nechutnou skoepinou. Tei)rve Herbart myšlenky Leibnitzovy ádn
ocenil, zpracoval a nesrovnalosti jejich odstranil.

Nyní pistoupíme k velikému obratu, který svojí kritikou i»ipravil

Immannel Kant. Vychází od rozbor llumeových, proti filosofii Lcib-

nitzov a Wolffov ukazuje se souvislost jenom polemikou, kterou do-

rážel Kant na zaschlý dogmatismus školy WolflFovy, toho asu na uni-

versitách nmeckých vládnoucí.

Kanta podnítil hlavn dsledek, k nmuž dospl Ilume, popíraje

nutnost a oprávnnost píinnosti v pemýšlení dozvdném (a i)riori).

Kant pojal záhadu píinnosti znova i pojal ji všeobecnji než Ilume.

Netázal se jenom, mžemeli a priori poznati zákonnost, nýbrž zkoumal

vbec, jeli jaké poznání z dozvdu možným. Ze dosi)íváme skuten
k souborným poznatkm dozvdným, to mu dosvdovala mathematika,

která dospívá synthetickýrai soudy a priori, tedy bez ohledu na zku-

šenost, k poukám všeobecným a nepopiratelným. Dospv tak k pe-
svdení, že jsou synthetické soudy a priori možný, obrátil Kant zetel

k zákonnosti a hledl vytknouti rozdíl mezi souvislostí kausálnou a

pouhým sdružením pedstav. Položil náležitý draz na subjektivismus

pedstavování vbec a prohlásil, že mohou býti pedmtem poznání

našeho jenom zjevy t. j. naše vjemy. Každý dj, který pozorujeme,

jest jenom zmnou njakého zjevu. Souvislost sdružených zjev mže
býti dvojí. Bud mohu sluovati oba zjevy v posloupnosti libovolné,

jenom na mn závislé, anebo jest jich posloupnost jimi již dána, a já

nemohu poádek obrátiti. Tato nezmnitelná posloupnost, kterou jisté

zjevy v jednotu sluujeme, musí býti pojmem rozumovým, nebo jest

to pojem nutný. Ku pojmm nutným anebo všeobecným nemžeme do-

spti pouhou zkušeností. Ta nezmnitelná posloupnost jest pojmem po-

mru mezi píinou a úinem. Jest to tedy pojem rozumový a obsahem

jeho jest, že úin musí nutn následovati po píin. Ze zkušenosti

pojem píinnosti vzniknouti nemohl, ta ukazuje jen, že pedstavy píiny
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a úc-iuu po sob následují, ale ne že nezmniteln po sob následovati

musejí.

Jako nazíracími formami oasu a prostora se stává možným sc-

>trojení svta zevnjšího, tak dozvdným pojmem píinnosti stává se

možným poznání zmn, stává se možnou zkušenost. Bez pojmu píin-
nosti a priori stávajícího l)yla by zkušenos nemožnou. Vnímání pedstav

jest podmínno nazírací formou asu a proto je vždy posloupn, ale

rozdíl je v tom, že na p. pi vnímání pedmtu prostorného mohu
poíti kde chci, nahoe nebo dole, však pi vnímání zjev kausáln
souvislých musím se íditi pravidlem daným, na mn nezávislým. Po-

sloupnost jest tedy dvojí, subjektivní a objektivní, tuto musíme vždy

odvoditi z daných zjev appercipovaných.

Zákonnost jest tedy Kantovi formální podmínkou zjev a týká

-^e také jenom zjev. Do íše vcí o sob moc její nesahá, jako se

i nazírací formy as a prostor vcí o sob netýkají. Nutnost a vše-

obecná platnost zákonnosti neplatí tedy o vcech o sob, ty vnímány

býti nemohou, a o jejich souvislosti nieho nevíme. Zákonnost má tedy

u Kanta jen omezenou platnost, akoli i pi tom se Kant sám dopustil

té nedslednosti, že pi výkladech o svobodné vli piznává píinnos
i vcem o sob. Kant rozeznává jaksi dvojí kausalitu, kategorii a pojem
lozumový. Pojem platí jen o zjevech, a kategorie i o vcech o sob.
Jest totiž charakter intelligibilis, vc o sob, u lovka píinou jeho

in vedle píiny náležející do íše zjev. Nedslednost tuto vytknul

po prvé II. F. Jacobi, ona zstává nedsledností i pi tom, že Kant
•svobodnou vli nechtl dokazovati, nýbrž jenom možnost její uiniti

jiochopitelnou, aby jí mohl pak užiti jako postulátu mravnosti.

Píinnos definuje Kant tím, že pi každém dji jeden zjev nutn
jiedcházeti a druhý nutn následovati musí. Nei)ikládajíce váhy výtce,

že definice tato zase na logickou determinaci upojníná, ve které pojem

tídy pedchází a pojem individua následuje, koníme úvahu o Kan-
tových rozborech jen tím, že nezmnitelná posloupnost jeho nepostihuje

M)uvislosti kausálné; detinice jeho jest píliš široká.

Arthur SchojxithaKcr, nadšeny ctitel Kantv, odvozuje aprioritu

kausality z neodvratné jistoty, s niž zákon ten ve zkušenosti pedpo-
kládáme. Jistota nabytá pouhým výtem (enumeratio) jiipouští výminky,

pi zákonnosti si však výminky ani mysliti nemžeme. Mžeme si mysliti

na p. njaké tleso, ether, které nepodléhá gravitaci, ale dj bez pí-^
<my si mysliti nemžeme. Kantovo kriterion zákonnosti, nezmnitelnou
posloupnost, Schoi)enhauer zavrhuje. Poádek vjímání závisí vždycky

jenom na nás, a není pravidla objektivn podmínného, které Schopen-

hauer posmšné mademoiselle la rgle nazývá. Vždycky jest píinou
jioádku vjem relativní pohyb. Pi pozorování domu jest to pohyb
-val mého oka a pi pozorování plující lodi jest to pohyb lodi na

vod. Kdy bych mohl libovoln i)ohybovati lodí jako svým okem, mohl
bych i s vnímáním lodi kdekoli poíti a polohy posloupn vnímané
libovoln mniti. My jsme nahoe sami uznali, že Kantova detinice,

pravidlem nezmnitelné posloujtnosti vytknutá, s j)ojmem zákonnosti se

nekryje. Nezménitelnou posloupností mohou býti sloueny i dje. které

noj-oii v /á'lri<''m "svazku k:nH;'i!ii»'Mri Tuk se to tstává pi náhod t. j.
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pi setkání dvou zjev, iiiozi nimiž není žádného spojení i)íinného,

arkoli jest každý lenem zvláštní ady kausálné. Každý má svou píinu,
a oba v urité dob musejí po sob následovati. Pijdu na p. pod
ímsu, a zrovna se utrhne cihla nade mnou. Píchod mj i utržení

cihly náleží do dvou rzných na sob nezávislých ad píinných ; ná-

sledují 1)0 sob tak, že nemohu posloupnos jich zmniti, a pece schází

docela jist mezi obma nexus causalitatis (svazek píinný). Podobn
následují nezmnitelnou posloupností po sob den a noc, organický

život a smr, a nikomu nepipadne nazvati život píinou smrti.

Nezmnitelnost posloupnosti tedy není dostateným znakem zákon-

nosti, ale že není vbec jejím znakem, jako Schopenhauer tvrdí, že

mžeme obrátiti posloupnos dj kausáln souvislých, to pipustiti

nelze. Schopenhauer si posloupnos pedstavuje jenom v prostoru a

proto zneuznal nezmnitelnos její v ase. Posloupnos píiny a úinu
se skuten nedá obrátiti, jest nezávislou na osob pedstavující —
avšak ona se nedá obrátiti také u mnohých dj, které nejsou ve

svazku píinném. Ona jest znakem píinnosti, ale nevyerpá píinnos.
Vybavímli adu opan, od úinu k píin, vybavím pedcházející len
bez pocit tlových jako pedstavu a ne jako vjem, le bych trpl
hallucinací. Posloupnos vjem se mniti nedá. „Skutenost vcí smysly

vnímaných nezáleží v jiném než ve spojení zjev, které musí zachovati

svoji posloupnos, a tím rozeznávají se od sn." (LeibnitZj Nouveaux
essais sur entendement 4. 2. 14.) Proto jest Kantova definice ne-

úplná, píliš široká, schází tu ješt podstatný znak, kterým se souvislost

kausálná rozeznává od souvislosti nahodilé, i ta nkdy jest nezmnitelná,

a nejsou zjevy v pomru píiny a úinu.

Schopenhauer zamítnul i tento znak, ale sám jiné definice ne-

podává a poteby její neuznává. On nazírá zákonnost a priori a po-

važuje ji za axióma, za princip, kterým všecko myšlení poíná, jehož

vbec definovati nelze, an jest pojem ten sám sebou jednoduchý a jasný.

Od Schopenhauera zastavíme se u J. St. Mília., a tento filosof

patí dob nejnovjší. iníme tak, že Milí hlavn ke Kantovi pihlíží,

a my dle obsahu srovnáváme adu názor o píin. Milí vyhýbá se

metafysice, jak mže, a za hlavní úlohu si obral jen logickou stránku

poznávání i snaží se také logicky dospti ku pesnému pojmu píiny.
Uznává s Kantem nezmnitelnos posloupnosti za podstatný znak pí-

innosti a pidává ješt jiný znak, totiž nezávislost úinu na podmínkách
jiných, které píinou zahrnuty nejsou. (Syst. Log. III. 1. 5.) Proto

není den úinem noci, že závisí na otáení zem, na slunci a na ústedí,

kterým paprsky svtelné k nám picházejí. Proto není smr úinem
života, že závisí na podmínkách jiných, konec organického života pso-
bících. Úin musí následovati po píin nejen nezmniteln, nýbrž

i nutn t. j, nezávisle na všech podmínkách ostatních. Definicí tou se

však pojem píiny nestává zetelnjším.
Milí rozeznává píinu od všech dj ostatních takovým spsobem,

který se v praktickém pípad provésti nedá a pi tom ani k vysvtlení

souvislosti kausálné mezi píinou a úinem nepispívá. Úin nezávisí

jenom na zmn bezprostedn ]iedcházející, nýbrž jest podmínn celou

adou stav, okolností a zmn. Bezprostedn pedcházející zmnu ne-



Záhada zákonnosti a colnotti. 251

nazýváme vždy píinou, tou jest nám ona zmóna nebo i stav, které

nejvíce do oí bijí. Zmnu bezprostedn pedcliázející nazýváme pod-

ntem. Podntem souhrn nutných podmínek se dopluje a bez nho
by všecky ostatní i)odmínky úin nepivolaly, kdy by i vn trvaly.

Hromada dynamitu leží v podkopu dlouho bez úinku, až nkdo zápalku

zanítí a dynamit celou skálu do povtí vyhodí. Tu nazýváme zapálení

podntem výbuchu a rozpínavost zapáleného dynamitu píinou. Podnt
jest tedy posledním lenem v ad podmínek, z nichž každá jest k úinu

nezbytnou. Milí nazývá píinou ne podmínku tu a ne onu, nýbrž souhrn

podmínek všech, souhrn všech antecedencií, po kterých úin nutn ná-

sledovati musí. Mezi všemi podmínkami nemá žádná pednost ped
jinou, všecky jsou k úinu stejn nutný. Když pedseda v parlament

rozhodne pi rovnosti hlas svým hlasem, nazýváme votum jeho pí-

inou pijetí aneb zamítnutí pedlohy. Ale hlas jeho nepispl nic

více, než hlas kteréhokoli jiného poslance stejn hlasujícího, nebo by

byl každý z nich opaným hlasováním usnesení zmnil.

Pojem píiny jest Millovi souhrn podmínek všech, a to nejen

kladných nýbrž i záporných t. j. nepítomnost všech okolností, které

by byly mohly úin pekaziti. Že utonula lo na moi, jest úinem
mnoha podmínek, mezi nimi teba i té, že strážce lodi nekonal svou

povinnost, že nebyla na blízku pomoc a p. Tch negativních antece-

dencií jest nekonené množství, a zahrnují se jimi do pojmu píiny
i takové dje a stavy, které k úinu niím nepisply. Tím stala se

Millova definice píiny do nepehledná obsáhlou a ku praktickému

užití docela nespsobilou. Kdo mže kdy uriti všecky možné pípady,

které by byly úin pekazily? Míli musil zahrnouti ty negativní pod-

mínky do pojmu píiny, když má následovati úin po píin nutn.

V tom ohledu jest pak jeho detinice tautologií. Že úin nezávisí na

niem mimo píinu a že jest píina souhrnem podmínek kladných

i negativních, jest táž vc. Vezmemeli detinici tu pesn, nemžeme
v žádném daném pípad uriti píinu njakého dje a nemohli bychom
na základ píinno>ti pro budoucnost tvoiti platné úsudky. Nebyla

by možnou pak ani methoda induktivní, nebo Milí sám dobe pi-

pomenul, že koenem indukce jest kausalita. Nelze tedy detinice té

užiti prakticky, a nevysvtluje se jí také theoretický pojem zákonnosti.

l'n)to není definice ta v djinách záhady naší velkým pokrokem,

a upozoruje na mnohé, logicky dležité stránky pojmu píiny. Hlavní

zásluhou Míliovou jest, že zákonem píinnosti vysvtlil indukci. Kde-
koli pedpokládáme mezi dvma zjevy svazek píinný, tam oekáváme
vždy druhý, jestli se dostavil první. Jistoty o svazku kausálném však

Míliovou definicí nenabudeme, a dokud té jistoty nemáme, jest soud

indukcí vždy více méné hypothetickým.

Filosofové až dosud uvedení snažili se ešiti záhady v pípadech
složitých, a to bylo hlavní píinou jejich nezdaru. Jednoduché pomry
lze snáze postihnouti a proto si je obral Herhart za pedmt svých

rozbor. Proto podailo se mu objasniti záhady a objeviti nové zákony
v ethice, esthetice i metafysice. Také naši záhadu proniknu! jistji a

podal o souvislosti píinné docela nový výklad.
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Horbart dospl k náhledu, že zákonnosC není pouhým mechanickým
sdružením pedstav a že i)ojcm ten není dozvdným, že ho tedy nemáme
a priori, jak ucM Kant a Schopenhaucr. Pojem ten v mysli naší teprve

vzniká, ale vzniká nutné, jakmile si uvdomíme spory, obsažené v pojmu
zmny. Ilcrbart poíná tedy znova tam, kde poala antická filosofie,

také té byl pojem zmny podntem ku pemýšlení a budování filosofi-

ckého názoru k vysvtlení zkušenosti. Zmnou se každá vc stává

jinou, a pece není vcí novou, nebo bychom ji rozeznávali od ped-
cházející, a byly by dv vci rzné. Ten spor v pojmu zmny obsa-

žený lze odstraniti jenom tím, že si myslíme nco jiného, co zmnu
tu pivodilo, zpsobilo a to práv jest píina. V obecném myšlení si

pedstavujeme vc, která se mní, jako trpnou a píinu jako innou.

Herbart ukazuje, že pojímání to neobstojí ped soudem dkladné kritiky,

a stanoví ve své ontologii pojem zákonnosti docela neodvisle od tchto
názor.

Pojem zákonnosti ukazuje se býti souhrnným názvem více druh
závislosti, jako u Sexta Empirica. Herbart rozeznává ti druhy zákon-

nosti a podotýká, že možno jest vytknouti druh ješt více. Uvádí

totiž: 1. Zákonnost metafysickou, ili sebezachovávání bytností v pospo-

litosti (Selbsterhaltung im Zusammensein), 2. zákonnos psychologickou

ili sebeudržování pedstav pi zabavování v našem vdomí, a 3. vzpírání

pedstav protivných, které nejsou bytnosti nýbrž stavy našeho nitra.

(Encyklopaedie. Halle 1831 p. 346.) My máme na zeteli metaíysický

pojem zákonnosti, který u všech starších soustav se zamoval s psycho-

logickým, protože neinno rozdílu mezi vcí o sob a její pedstavou.

Rozvineme theorii pomr závislosti bytností, kterou Herbart sestrojil

na základ jednoduchých pípad abstraktních.

Ukázav, že jsoucnos není žádným znakem bytností (kterou zásadu

Kant vyslovil a zajistil), dokazuje Herbart, že kvalita bytnosti jest

jednoduchou, an by jinak se z pojmu jejího nedal odstraniti spor.

Nelzeli sob mysliti bytnos reálnou více znaky, musíme pedpokládati,

že všude, kde se u pedmtu jeví více znak, jest podkladem více byt-

ností. Tak vysvtluje pívlastnos (inhaerentia). Abychom mli pedmt
s rznými znaky, musíme bytnos zmnožiti, a znaky jsou výsledkem

pomr bytností tch. Aby mla bytnos njaký znak, musí býti tedy

v pospolitosti s bytností jinou. Tuto jinou mžeme nazvati píinou
znaku. Pospolitos bytností vždycky se jeví znaky, které jsou úinem.
Píinnos nezávisí na ase, posloupnost asová jest subjektivní, protože

pedstavy naše jenom po sob vznikají. Musíme si odmysliti také innost

a trpnos : žádná z bytností obou, které jsou v pospolitosti, není ani

innou, ani trpnou, ob jsou jenom leny daného pomru, jehož udavatel

jest znakem. Zákonnos a pospolitos jest tedy totéž, a pojímáno

s rzných stanovisek. Objektivní pospolitos bytností jeví se nám jako

zákonnos, a my picházíme ku pojmu tomu, chcemeli vysvtliti pí-

vlastnos. Pro každý znak musíme si pimysliti jinou bytnos, jinou pí-

inu. Pi pospolitosti dvou bytností mžeme vlastn považovati kteroukoli

za podstatu, druhá jest pak píinou. Oba významy platí jen pro naše

myšlení, bytnosti samy se od sebe vztahem tím neliší. Protože poádek,
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kterým si myslím píinu a úin, jest subjektivní, neobsahuje pojem

zákonnosti urení asu.
Podstata ukazuje v pospolitosti bytností na jednotu v množství

znak, a to množství a rozmanitos znak berou na sebe píiny. Jako

z pojmu podstaty a prívlastnosti, vzniká nutn pojem píinnosti i z pojmu
zmny, jenom že pi zmn máme ješt vedlejší urení posloupnosti

asové. Tento pojem jest pedmtem historické záhady píinnosti.

Herbart vysvtluje zmnu i pívlastnos z pospolitosti bytností.

Ponvadž jest každá bytnost (reále) jednoduchou, nemže se mniti,

a v tom smyslu tedy není žádné skutené zmny. Zmna jest jen ve

zjevech. Jest to zmna znak, která jest výsledkem rzné pospolitosti

reálných bytností. Vlastn nemá ani zde pojem píinný urení asu,
jakmile jsou bytnosti pospolu, jest také již znak, výsledek jich pospoli-

tosti. Subjektivn však picházíme k urení asu tím, že si myslíme

realia naped mimo sebe a pak pospolu. Na jsoucnosti i kvalit byt-

ností se nic nemní, ty picházejí však pospolitostí u vzájemný pomr,
ve kterém se každá proti druhým udržuje, zachovává. Toto sebe-

zachovávání pedstavy jest dj, ve kterém není obsaženo ani vnikání

jedné bytnosti do druhé (causa transiens), ani Kantova svoboda transcen-

dentální, ani jeho pravidlo nezmnitelné posloupnosti (Herb. Metaph. II.

§. 237. p. 142). Není zmny neodvislé, protože se bytnost sama vlastn
nemní, a jenom ohledem na ostatní mžeme si mysliti její sebeza-

chovávání. Pospolitost bytností srovnává Herbart s pospolitostí pedstav
v našem nitru, ty se zabavují, ale pi tom pece v duši vždycky trvají.

Nkdy se nám sice zdá, že sami pedstavy tvoíme, že mimo píinnos
svobodn úiny psobíme, ale jen proto, že neprohlížíme pospolitost

pedstav a vcí, která sama sebou úin pivádí. Skutené dní jest

jen sebezachovávání v pospolitosti, jím se pojem píinnosti docela

uruje. Djem vysvtluje se zmna. Poátek a konec dje toho jest

zase dní, to jest však dle Herbarta pojem subjektivní, dj v obecném
toho slova smyslu, a obsahuje urení v ase. Pi dji vlastním teba
si jest odmysliti i)Osloupnos asovou. Všechny dje závisí na rozmani-
tostech pospolitosti, a proto si musíme mysliti bytnosti v pohybu,
kterým do nových posi)olitostí picházejí. K vysvtleuí pohybu toho
nepotebuje již Herbart žádných dvod. Pohyb není žádnou zmnou
bytností a není tedy teba k jeho vysvtlení píiny. (Met. §. 282.)
I'ohyb není žádným znakem bytnosti, není úinem, jest to pojem jenom
relativní. Bytnosti si myslí Herbart v pohybu od poátku a v tom
shodují se jeho realia s Demokritovými atomy.

Nech kritika jakkoli soudí o tomto zakonení, Herbartovi zstává
píce jiojem závislosti mezi píinou a úinem. Sebezachováváním v i)o-

spolitosti pojímá zákonnost úžeji než Kant i J. St. Milí. Výklad ller-

bartv vyniká všestranností, neplatí jenom v íši zjev, nýbrž zákonnost
váže i vci o sob. Zmny znak ve zjevech jsou jenom jednou
stránkou pi sebezachovávání reálií a sice tou, kterou my se svého
stanoviska vnímáme. My toto hledisko své opustiti a do bytnosti vnik-

nouti nemžeme, proto zstává názor náš neúplným, náhodným. (Zu-

falliue Ansicht.) Nazýváme dj ten zmnou, a rozborem pojmu zmny
jticliázímc k náhledu, že musí míti jtíinu. Tato thoorie píinnosti
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V. X. Procházka:

jost dosti j)esiiá a všeobecná, však jest od Herbarta provedena jenom
na jednoduchých pípadecli, a po ném dosud nikdo si netroufal užiti

jí v složitých jiípadech enii)irickýcli. Jest to také skoro nemožno.

Když ideální vc s jediným znakem ukazuje již na mnohosC bytností,

jak bude to ve skutenosti, kde jest vcí mnoho a každá má znak
veliký poet? Proto nám theorie ta v praktickém urování kausálné

souvislosti nepomže, niusili bychom znáti v každém jjípad vzájemné

poniéry nekoneného potu bytností. A to jsou bytnosti jednoduché,

duchu lidskému nedostupné. Theorie ílerbartova nemá také úel usnadniti

védám to urování, ona nechce více, než objasniti pojem kausálné sou-

vislosti. Védy musejí pomáhati sobe pomysly složitjšími, než ontologie,

a slovo píina znamená pírodozpytci nco jiného než Ilerbartové

metaysice. Jest to souhrn podmínek, pojem složitý, ale jest to také

nco, co psobí zménu. Kant a J. St. Milí se snažili vymezením |)ojmu

toho zjednati védám pevný základ, ale nepodailo se jim to. Herbart sta-

novil pojem ten theoreticky v pípad jednoduchém a svým vysvtlením

ukázal, jak složité a nepehledn rozmanité pomry jsou v každém

l)í]»adé, když obecná mluva mluví o jedné píin, o jednom úinu.

Složitých pomr tch nikdo jednoduchou definicí nepostihne, a

proto naše vdomosti o skutených pomrech píinných mají význam
jenom relativní. Není to výtkou, nýbrž chladným pehlednutím stano-

viska ducha lidského. Chtíti definovati pojem píiny tak, aby se de-

finice té dalo všeobecn užiti pi z])ytování vdeckém, jest snahou

marnou. Musíme se tu spokojiti pojmy, kterých úpln prohlednouti

nelze, ale pece s užitkem se užívají. Indukce jenom soudem na základ
píinnosti vzniklým dospívá k vétám všeobecným. Nedali se pesn
poznati a vymeziti kriterion píiny pro praktické užívání, zstává i vý-

sledek indukce hypothetickým. A pi tom všem jest pece indukce

hodnoty nemalé, ano i ta podminénos její se potem pravdpodobnosti

a mnohostrannými pokusy skoro eliminuje. Pravíme skoro, docela se

to nestane nikdy, ale ta nejistota se dá libovoln zmenšovati, a my ji

vynecháme, jeli nekonen malou veliinou tvrtého ádu.

Jaký jest výsledek celého vyšetování?

Vzhledem k rozmanitosti názor o zákonnosti vykonal Herbart

v píin kausality asi tolik, jako Kant v píin bytnosti vcí. Kant

vyslovil zásadu, že vci o sob poznati nelze, a Herbart definoval

kausalitu, jako sebeudržování tch nedostupných vcí o sob v pospo-

litosti, jako pomr bytností jednoduchých, reálií ili bytk, kterých

smysly svými postihnouti nemžeme. Nemžemeli vci o sob poznati,

nemžeme vnímati také jich pomry a stavy v pospolitosti. Proto z-
stane theorii zákonnosti hodnota jenom spekulativní a ona neposkytne

nám mítka, kterým bychom se íditi mohli v pípad praktickém.

Praktické pípady jsou složitý a týkají se pouze zjev, které jsou

jenom subjektivní, náhodné názory vcí skutených. Herbart položil zde

draz na obdobnos pomr mezi zjevy a bytky, ale to se týká jenom

kvantity a nikoli kvality. Zákonnos vládnoucí mezi bytky reálnými

jeví se tedy také u jich zjev, platí všeobecn, a nelze sob mysliti

zmny, dje ani pívlastnosti bez zákonnosti.
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Kant. uznával jenom zákonnos ve zjevech a picházel tím ve

mnohé spory pi svém výkladu o svobodné vli. Bytky a jich zjevy

nedají se srovnati v rozliné ady kausálné. Jeli dána ada kausálná

bytostí o sob, musejí i jejich zjevy postupovati v souvislosti obdobné

a shodovati se s bytnostmi reálnými v pomrech kvantitativních, jako

se shoduje poádek obraz v zrcadle s poádkem vcí zobrazených.

Pomry obraz závisí ovšem také na zrcadle, jinak se jeví v zrcadle

ploském, jinak v zrcadle dutém a vypuklém. Práv tak závisí zjevy

pécí i na dokonalosti smysl a zvláštnostech osoby vnímající, a pece

ipomry pedstav zstávají v jisté obdobnosti s vcmi pvodními. Není

^žádué souvislosti ve zjevech, která by nebyla též podmínna souvislostí

'^^bytk ('ili reálií. Zjev každý jeví se býti funkcí dvou veliin promnných,
bytku a vnímající osobnosti.

Pomysl llerbartv v rozmanitost názor o píinnosti zavádí jed-

nutu, všecky kausálné pomry dají se jím vysvtliti, ale jenom theo-

reticky. Až dosud pro každou zmnu hledali njakou píinu, Herbart

ukazuje, že každá zmna jest výsledkem nesíslného potu pospolitostí,

a dsledkem názoru toho jest, že všecka snaha deíinovati tu skupinu

závislostí musí zstati marnou.

Snahu tu nastupuje J. St. Milí, a výsledkem svým, svou delinicí

píiny jenom konsekvenci názoru Herbartova potvrzuje. Píina jeho

jest nepehledné množství stav a zmn pedcházejících, mezi nimiž

jedna nemá pednosti ped jinou. Všecky ty k úinu nutné stavy, po-

mry a dje nikdy pehlednouti nemžeme, a proto nemžeme nikdy

katcjíoricky dle názoru Míliova definovati píinu. Tuto okolnost Milí

pehlednul, domnívaje se, že postaí jeho definice ku poznání píiny
a indukce ke kateRorickému všeobecnému soudu. V daných pípadech
jsou soudy o píinnosti dvou zjev vždy hypothetické, a soud indukcí

následkem toho vždy zstává hypothetickým, a methodami hledacími

k jistot assymptoticky se blíží.

V tom ohledu vdy nadarmo hledají ])ispní metafysiky, ta jim

pomoci nemže, a není ta pomoc jejím úkolem. Metafysika má objasniti

pojem kausality a vykonali to, vykonala dosti. Všeobecnost zákonnosti

musíme dle definice její uznati i tam, kde v pípad daném nemáme
mí-ítka k rozhodnutí, jsouli zjevy ve svazku kausálném, ili nic. V prak-

tickém užívání pomáhá nám místo metafysiky poet pravdpodobnosti.

V'ýsledek celého vyšetování jest ten, že zákonnos jest sebe-

zachovávání bytností v pospolitosti a že platí o všem, co jest, a to

vc o sob, a to jenom zjev nebo njaká jeho vlastnos. S výsledkem

tím jest možno pistoupiti k výkladu volnosti a svobodné vle.

Všecky zmny jsou úiny píin, akoli nemžeme tch píin jiro-

li i ((lnouti úpln. Zákonnos jest ve všem dní i trvání,

(I)(ikon(;ení.)
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Rozhledy v umní výtvarném^

Renáta Tyršova.

(Dokoneni.)

ácslav Brožík nenáleží k tm uniólcni, kteí již na poátku
dráhy své veejnos dílem velké hotovo.sti formové pekvapí,

dílem, jež tak asto nejen prvním, nýbrž také posledním tém
slovem jejich bývá a po nmž žádný znaéný pokrok více se

nespatuje. On adí se naopak k tm individualitám umleckým,
které delší cestou k cíli vysokému spjí, které z cizích dél

a ješt více snad z vlastních chyb a pokus se uí, s tím oprávnným
sebevdomím, že individualita jejich dosti mocná jest, aby cizorodé živly

asem úplné si assimilovala a uprosted psobení jejich oriíinálnos

svou postupem rostoucím vyvíjela, s tím pesvdením, že ped obrazem
píštím na nedostatky prací pedchozích bez rozpak zapomeneme.

Byli jsme všichni svdky, jak mladý ten orlí duch vlastní historický

sloh svj hledal. On uil se od jiných, ne u jiných, samostatným studiem

dl starších a novjších neskonale více, než každým obyejným školským

návodem. V dobé, jež „školovanos" nade všechno klade, troufal si

Brožík býti samoukem, cesta nebezpená pro lidi prostední, ped níž

všiclini lidé prostední ho varovali. On šel svou cestou dál. Jemu ne-

staily jen malé listy papíru a tužka, jeho pokusy, jeho barevnými

skizzemi, jimiž k úkolm vyšším se pipravoval, byly ihned rozmrné
obrazy, kde na širokýcli plochách pojednou úinky komposice, trakta-

nientu technického, perspektivy vzduchové a souhry barevné v rozmrech
náležitých studoval. Posudek krátkozraký vidl v dílech prvotních jenom

zkreslené ty ruce, hlavy nepropracované, postavy v rovnováze pochybné.

Brožík však co malí, v nejvlastnjším smyslu slova hledal nejdíve

úinek celkový, v nmž nejvyšší ony specifické kvality obrazu skute-

ného, v nichž malebnfi úinek, jednota a držnos jelio pedevším záleží.

Svou ideu o celku obrazovém chtl Brožík pedevším si objasniti a

ustáliti. Klidn mohl býti pesvden, že ruce a nohy asem taktéž

kresliti se nauí, že perspektivy lineární pln se zmocní, že postupem

vku a studiem neustálým umlecká intuice a s ní též postavy a hlavy

jeho samy se prohloubí, že z nádhery prvod slavnostních, s nimiž

co jinoch zdravým pudem veden, poal, žef ze sféry skvle provedených

historických genr co zralý muž k vážné a strmé výši skuteného

obrazu historického vývojem pirozeným postoupí.

Seznali jsme mladého mistra našeho na samém vrcholu tom, když

ped jeho Odsouzením mistra Jana Hiisi v obdivu neobmezeném jsme

stanuli ; stopovali jsme kroky jeho k cíli vysokému, a vracíme se nyní

k nim zpt s interesem zdvojeným. Roku 1882 vidli jsme v salonu

Lehmannov Slavnost u liuhensa, kterýž obraz jaksi považovati smíme

za hold a dík eského umlce tm nepekonaným mistrm barvy, jež

on ped tím za zvláštní pedmt studií svých si obral. Je všechny

shromáždil Brožík v nádherném paláci, který Rubens v Antwerpách
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dle vlastních plán sob zbudoval. tyiatyicet osob umístil takto na

ploše obrazové, vzhledem k potu tomu nepíliš rozmrné, celek s dobrou

rozvahou na ti ásti rozvrhnuv. Na stran pravé spatujeme pedevším
stoupence a žáky mistrovy a vbec malíe, kteí s Rubensem blíže

-ouvisí. Zde sedí v popedí bujný a samorostlý Jordaens v lenošce

~ nohama nenucené skíženýma, a vedle nho Martin Pepyn, obdivovatel

a napodobovatel Rubensv. Ped nimi na míst vynikajícím Anthony

van Dyk, lovk a umlec stejn exceptionelní. Ze všech etných
podobizen tohoto miláka umny, žen a král, použil umlec náš

]»rávé té, jež povahu jeho nejlépe vyjaduje, a obrátil velké jeho oi
- liledem jaksi nejistým ven, kde se zrakem ženy jeho, na druhé stran

olirazu sedící, se nesetkávají. Popedí s prostedím prostedkuje Suyders,

\ pravém rohu s rukama na kolen skíženýma o sob sedící a spolenost

s klidným, bystrým, pronikavým zrakem svým si prohlížející. V ad
druhé vynikají bodrý Cornelis de Vos se ženou svou, a vedle nich ve

/lutém šat nepejný, závistivý Schut. Také van Mol, za Pepynem
n lenoch se opírající, jakož i (iaspard de Crayer, Utrecht a Hocke

'•sms podrobné a velice pípadn jsou charakterisováni, menší váhu

položil ovšem Hrožík na hlavy v pozadí umístné. Pecházejíce k stran

levé octneme se ped spanilým vncem krásy ženské. Pedevším sliná

cho Rubensova, proslulá Helena Fourmentová, jejížto lepou tvá Rubens

<(m\ v 19 podobiznách nám zanechal. Vedle ní žena van Dyckova,

jejímž oblieji anglický pvod a mysl plná istoty jasné se obráží.

K ní druží se ostatní dámy, mezi nimiž ne Rubensova, z tak zvaného

Chapeau de paille každému známá, nejvíce vyniká. Za nimi stojí ada
umlc od Rubensa smrem svým neodvislých, Frans Hals, Brouvver,

Teniers mladší atd., v stedu pak hostitel sám pítele svého ueného
'xrvatia, purkmistra Antwerpského, s poestnou chotí jeho dvorn vítá.

I im uveden v obraz pohyb a dán mu sted, jenž ob strany pojí,

uiiž by pozornost pes míru, v tomto pípad dovolenou, od nich

odvracoval. Co každého pi díle tomto pedevším pekvapovalo, byla

výtená, u Brožíka j)rvc nikdy v té míe neprohloubená charakteristika

liiav, v podstat ovšem i)ortrétních, pece však vždy i výrazem povaze

•xobnosti znázornné pispsobených. V tom ohledu stojí Slavnos

II Rubensa r. 1880 malovaná práv uprosted mezi Poselstvím krále

Ladislava a Odsouzením Husovým. Také znamenitá ta perspektiva

\/iluchová, ta plastinost a hloubka v mistrovském onom díle, kterým

umlec loni obdiv náš zbudil, pipomnla nám znova, že již ped temi

roky téniže vzácným vlastnostem, a ješt v té míe ani propracovány

nebyly, jsme se obdivovali. Co se týe dojmu koloristického, traktace

I lurev jednotlivých, jakož i jinakého provedení technického, bylo studium

. zor nejlepších a samostatné zpracování studia toho všude tak zejmo,

že Slavnos Rubensova nadje nejsmlejší v budoncnos mladého mistra

povzbuzovala a „za stanici na dráze ješt výše vedoucí" pedvídav
znaena býti mohla.

Pérrc balad, jejžto jsme v Praze o nco pozdji spatili, co do

propracovanosti formální, Slavnosti u Rubensa se nevyrovnal. Za to

poutal nás zas co nový pokus v oboru malby psychologické. Ke dvoru

slovanského knížete ~ tak dosvduje nám ráz celkový — zavítal
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pvec epicko-Iyrický, pvec balad, což dle jiiioua ovšem ponkud cize

zní, co do vytknuté povahy písn však s dobou, jak kostýmy ji na-

znaují, dosti se srovnává. Pvec odloživ pláš i cestovní svou hl
stanul proti keslu, jež mladý kníže s knžnou zaujímají. Po obou

stranách skupili se ti, jimž pístup ke dvoru dopán; v právo má
šlechta s mšanstvem pevahu, v levo jest stav knžský zastoupen.

Pvec pje baladu, jejíž konec smutn snad i pochmurn doznívá, to
vyjádeno jasn ve všech osobách, jež píse vbec hloubji dojímá,

to vyjádeno v tvái královny, žensky krásné a dojmm poesie pí-
stupné, to vysloveno v tváích muž starších, vážných a zkušených,

jimž prbh života události i)odobn tm, jak balada je líí, snad více

než jedenkráte pedvedl. Nálada, již umlec takto vyjádil, jest jenom
tím zejmji vytknuta psobivým kontrastem, jenž zejména ve skupin
mnich na stran levé výrazu dochází. Vedle této bohaté stupnice

výrazové jest to pekvapující rozmanitost co do typ, stáí, pohlaví a

stavu osob zobrazených, jež také práci této zvláštní i)outavosti dodává.

Též v ohledu koloristickém propovdl Brožík v díle tom ncjednu

myšlenku novou, zejména pokud rozvržení barev a rzných odstín

jejich po ploše obrazové se dotyce. Vedení svtla jest zejména intere-

santní pro rytmickou harmoniuos rozlohy smrem v ší, jakož i pro

výten odstupování do hloubi, dojem perspektivní energicky podporující.

Nemusíme podotýkati, že ped obma díly, o nichž jsme se tu

šíe zmínili, jakož i po nich a v dob mezi nimi ležící vyšla z rukou

Brožíkových celá ada prací, rozmrnjších i drobnjších, jež jsme zde

ponejvíce toliko dle reprodukcí poznati mohli. BuJtež toliko nejelnjší

z nich tu uvedeny. Z obraz podntu historického náleží Svatební hra

v šachy k nejstarším (1879), po ní následovalo Setkání Karla IV.

s Petrarkou a Lauroti v Avignone. Císa Rudolf ii svého alchymisty

pipomíná sujetem i komposicí barevnou dobu Rudolfínskou na vlysu

v místnostech královských divadla národního, a jinak znamenit konci-

pované i provedené monumentální malb té se nevyrovná. V obor

gcnrový zasahá znaný poet obraz menších, jež (jako Návrat strýcv,

Svátek babiin, tení bible a j. v.) kostýmem osob k stol. 17. pouka-

zujíce, též znamenitými kvalitami barvy mistry nizozemské renaissance

nám pipomínají.

Vrcholem celého toho období ptiletého, Poselstvím krále Ladislava

zahájeného, jest arci Odsouzení mistra Jana Husi, velkolepý ten výtvor,

v nmž všechny vynikající vlastnosti, pednosti a vymoženosti, jež díve
porznu v jednotlivých pracích umlcových jsme sledovati mohli, k jed-

nomu vysoce pvodnímu, velkolep jednotnému a historickým duchem
naskrze prodchnutému celku jsou soustedny. Nepozdržíme se u tohoto

díla — jemuž nejvyšší ta chvála vzdáti se musí, že v pravd dílem ná-

rodním jest — an v listech tchto svým asem již obšírného posouzení

znaleckého se mu dostalo. Nikdo netušil, když jsme ped rokem v ra-

dostném obdivu ped prvním arcidílem eské malby historické stáli, že

mezi tím mladý mistr náš se chystá sám sob soupeem se státi. Po-

vstával tou dobou pod šttcem Brožíkovým výtvor, který nyní na témže
míst, jež loni Hus zaujímal, k soudnému obdivu nás vybízí.

Kristo/ Kolumbus na dvoe španlakém není thematem pro Brožíka
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uovým. Pamatujeme se na malý obraz téhož sujetu loského roku na

radnici vystavený — byla to reprodukce Kolumba, kterýmž umlec
r. 1881 salon Paížský obeslal. Dílo nejnovjší jest druhé zpracování

této látky významu plné a také se stanoviska malíského nevšedn
vdné.

Objevení Ameriky má pro rozvoj osvty novovké význam tak daleko-

sáhlý, že o historických okolnostech je pedcházejících vi obecenstvu

tolioto listu se šíiti nemusíme. Brožík vybral si, šastnou intuicí veden,

z dlouhé té ady zápas, nadjí vzbuzovaných a zase zklamaných, jež

geniální Janovan prožil, než konen na palub své lodi Santa Maria

v širý oceán vyplul, okamžik ten, kdy on pádnými dkazy i dvody a

plamennou výmluvností svou veškery obtíže pekonav a námitky poraziv,

již svolení a prostedk k výprav své dosahuje, tedy onen moment
plodný, který rozhodnutí samo tsn pedchází, nám je s plnou uritostí

již tušiti nechávaje. Pi tom nevadí nám nikterak licence poetická,

kteréž si tu Brožik dovoliti musil, pojav konený ormálný akt uzavení
smlouvy tak, jako by Kolumbus v tu chvíli teprv mocí svých slov krá-

lovské manžely smlému podniku svému byl naklonil, nebo práv touto

licencí uvedl umlec v obraz svj dostatené napjetí duševní a jen tím

shrnutím událostí docílil toho, že patitel bez jakéhokoli komentáe
pedmtu obrazu, z nho samého pln porozumí.

V dvoané královské, pochmurn vážné úpravy architektonické,

MŠli se rodina panovnická, dvoanstvo a užší kruh hodnostá, aby

návrhy nadšeného plavec a badatele vyslechli a ke konenému usku-

tenní jejich pistoupili. Na trn nádherné vyzdobeném usedla Isabella

kastilská, po boku jejím sleny dvorní a dámy z píbuzenstva králov-

ského. Stl erveným kobercem pokrytý, za nímž cho její král Ferdinand

katolický zdobné ke>lo zaujal, dlí jí od postavy Kolumba v extatickéni

pohnutí hrd vztýeného. Vážné, hluboké hledy královniny setkávají se

se zaníceným zrakem Kolumbovým, jenž levicí map po stole rozložených

se dotýká, pravicí s posukem eníka, svým vlastním výkladem unese-

ného, jako by na dálné ty zem ukazuje, k nimž širým oceánem dopluje.

Královská paní jest již zejm pesvdena o zdaru podniku a znajíc

hmotnou tíse zem, nabídla v šlechetném zápalu svoje skvosty a šperky

k vypravení lodí, jež víru kesanskou ke vzdáleným behm asijským

donésti mají. Ferdinand s i)erem v ruce ku podpisu smlouvy se chystaje,

upírá oi na tvá Kolumbovu v pekvapení a údivu vtším ješt nad
skálopevnou pesvédeností jeho, nežli nad novými objevy, které on

slibuje a hlásá. Za králem pináší dvoan skí s klenoty Isabellinými,

by je k tm pipojil, jež na stole ped panovnicí jsou rozloženy.

V levém popedí obrazu, jakož i v prostedí a pozadí jeho umístil

Brožík skupiny hodnostá knžských i svtských, šlechtic, rytí,
uenc, jež v rzném pohnutí, jehož celou stupnici mistr náš tak vý-

tené zobraziti umí, horováni smlého Janovana naslouchají. Od lhostejné

netenosti a obmezené nedovérnosti k nadšenému souhlasu, od posmš-
ného pochylovaství k zejmé nepejnosti zíme tu veškerá hnutí, jež novo-

táské a odvážné zámysly obyejn v duších a niyslích souasník vzbuzují.

Vytklo se, že typy vedlejších osob tchto postrádají uritého rázu ná-

rodního. Jest pravda, že sem tam nkterá hlava, jako reminiscence na

17*
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sbromáždéní Kostnické psobíc, charakteru specifine španólskélio nemá,

že jijié (na p. dáma v pravém popedí obrazu sedící) ponkud modern
psobí, avšak vedle nich umístil zas Brožík adu tváí vskutku typických,

z nichž — abychom vytkli, což nejnápadnjšího — na dvorní slenu za

keslem královny, na knížete církevního v erveném šat a na dvoana se

skínkou upozorujeme. Postava Kolumbova pak jest dílem mistrovským,

v nmž bohaté dary tvrí fantasie umlcovy spsobem nejskvlejším se

obrážejí. Moderní zkoumání dotvrdilo, že Kolumbus nebyl tím „hrdinou

volnosti myšlenkové," myslitelem rázu Koperníkova a zásadným od-

prcem knžstva, za kterého namnoze jest pokládán, že byl naopak

mužem zbožnosti neochvlé, ba že pedevším vroucnost náboženská jej

vedla k podniku, jenž k rozšíení víry kesanské v pední ad sloužiti

ml. Bystrost ducha, tklivos citu, hloubavos, extatická neoblomnosf,

enerfíie vle a ohnivá fantasie zírají zárove ze záivých zrak jeho,

sídlí na vysokém ele a obrážejí se v každém tahu kol výmluvných

jeho úst, s nimi pak ona nevývratná pesvdenos o významu vlastního

poslání, bez níž nikdy skutky velkého dosahu provedeny nebyly. Na
produševnné líci královnin zachycuje se zas dojem, který tato osobnost

neobyejná a vynikající vzbuzuje, ona je cele jeho pesvdením pe-
svdena, jeho nadšením nadšena, a vidí již ped sebou est, kterouž

rozmnožen bude slavovnec Španlska, a v zanícení zbožném spatuje

hrob Spasitelv vydobytý pomocí poklad, jež nové zem objeviteli

svému pinesou.

Tato duševní propracovanost obou elných jjostav pichází v míe
zvýšené k platnosti celkovým seskupením a rozvržením osob pi» ploše

obrazové, jakož i komposicí barevnou. Kolumbus v erném rouše v po-

pedí stojící, na druhé stran zas královna, ze všech osob jediná

v blavý šat odná a na míst vyvýšeném sedící, hned z pedu pozornost

naši poutají. Vedle toho má arci každé pole obrazu zas svou partii

vcn zajímavjší neb v tónu nápadnjší, na niž zrak déle spoíjie.

Jednotlivá pole barevn zeteln od sebe oddlena jsouce zase vedením

linií mezi sebou jsou spojena, což zejména o levé polovin obrazu

platí. S taktem mistrným jest stupnice barevná volena a jednotlivé od-

stíny její po ploše malby rozvrženy. Zele a erve, ob s pídechem
žlutavým, dominují tu, nejvtší plochy zaujímajíce a k dvojici znamenit
harmonické se sluujíce. Živjší a svtlejší barvy koncentroval Brožík

s výtenou ekonomií vesms tém do popedí, v prostedí a pozadí

veškery tóny neutrálkami pitlumiv, což k vážné a jadrn klidné har-

monii dojmu koloristického nemálo pispívá.

V provedení detail nerovná se Kolumbus všude Husovi. Za to

jest co do úinku perspektivního optný pokrok nad nj zejmý. Kresba,

modelace, vedení svtla, rozloha stín, odstupování barev, perspektivní

sbíhání linií psobí zde v souhe nepekonateln znamenité ku pro-

hloubení plochy obrazové, jednotlivé postavy odrážejí se od sebe s pla-

stiností podivuhodnou, i mžeme bez rozpak tvrditi, že obraz Brožíkv
v tom 'ohledu soupee sob rovného v celém umní moderním nemá.

Neiníme porovnání celkového mezi Husem a nejnovjším výtvorem

šttce Brožíkova; mladý mistr náš snad si dílo, svtodjnou událost

z historie vlastenecké líící, klade výše, také srdci národa zstane ono
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bližším a dražším ; Kolumbus zas penese slávu eského umní až na

behy toho dílu svta, jenž za civilišaci svou dkuje významné chvíli,

kterou ruka Brožíkova v mistrných tazích tu zobrazila. —
Význaný moment z djin eských poskytl motiv k jedné z nej-

zdailejších prací umlci, kterého jsme po dlouhou dobu postrádali mezi

innými representanty našeho malíství domácího. Míníme dra. Agathona

K 1 e m t a, který nás ped dvma roky pekvapil obrazem rozmr ne-

všedních, Poslední kvas zimního knílr r Cechách za podnt majícím.

Klemt, k jehož nejlepším dílm dosud Hod Sardanapalv náležel, jest

realista s rozhodným nadáním koloristickým. Kvas zimního krále druží

se spsobem dstojným k starším pracím umlcovým. Na levé stran

obrazu vidíme Bedicha Falckého s celou družinou jeho u stolu hodovního

sedícího, ze strany pravé vnikají poslové zprávu o hrozící porážce pi-

nášející. Líiti onu psychologickou stupnici, ve které zvs na jednotlivých

tváích se obráží, jest o sob úkolem jak nesnadným tak vdným a zají-

mavým, úkolem, jemuž umlec na základ bedlivých studií do podrobná

dostáti se snažil. Avšak i tam, kde on od pesného podání historického

se odchýlil, i pípadnji eeno, kde mezery v djinách se naskytující

vlastní invencí svou vyplnil, jeví se nám Klemt co malí bystrým citem

pro umlecký úinek nadaný. Jak psobivo jest, že práv jeden z Gries-

beck tu osudnou zprávu o vítzném postupu nepítelov pedítá, jaký

zajímavý kontrast tvoí s prázdným, neraužným tím králem jeho mladistv

krásná chof, v jejížto tvái vedle výrazu ustrnutí pec zase hrdos prin-

cezny anglické se obráží. Opanování mass jest na celém rozsáhlém obrazu

velmi obratné, komposice lineární úinná, rozvržení barev po ploše

obrazové dobe procítné a promyšlené.

Pipojili jsme jméno Klemtovo pímo k Brožíkovi, jelikož i jeho

dílo v duchu ist epickém jest myšleno, a ovšem jinakých porovnání

mezi obma initi nemžeme. Umlcem v podstat lyrickým, koloristou

abychom tak ekli impressionalistickým, jest zase E. K. Liška, jenž

ve svých i)racích, a jsou sujetu náboženského, genrového neb jinakého,

vždy tém od nálady subjektivní vychází, a nikoli vylíení scény neb

vypravování toho kterého píbhu na mysli nemá, než spíše o vzbuzení

dojmu více mén urit ohranieného, a to vždy v první ad pomocí

charakteru barevného se vynasnažuje. etné drobnjší genrové obrázky

Liškovy, k nimž rád vždy vdná themata ze života mnišského si volívá,

nemžeme zde zejména uvésti. Podotýkáme jen, že provedení jejich

bývá vždycky delikátin', kolorit jemn zharmonisovaný, a že jim zídka
schází vhodná pointa bud elcgická neb humoristicko,. Cliarakteristická

pro zvláštní smr talentu Liškova byla práce, kterou jsme r. 1882 na

výstav Žofínské poznali, a k níž thema z Byronova Man/reda erpal.

Dlužno vyznati, že volba pedmtu a této scény zejména (jednání 2.

výjev 4.) v nezdravé mlhavosti své pro znázornní šttcem malíovým
vhodná není. Malovaný pízrak Astarty zdail se umlci arci dosti

dobe, výraz a pohyby byly šastné zachyceny, temný, neutrální kolorit

velice charakteristický, a na velkou plochu obrazu pece jen ponkud
' iuidý a jednostranný. Rozhodný pokrok vi práci této vykazuje po-

~ led ní rozmrnjší dílo Liškovo Agar a lítmael, loni na Žofín vysta-

.••né. Imdlcn, napolo mrtev leží Ismacl na písku i)oušt s trupem
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obnažciiyiii. imliy iiata/cin' a scvciu' jsou v bílý šat zahaleny. V právo

u nich sedí A^ar s lukania sepjatýma, s hlavou k nebesm i)ozdviženou.

lizela snad v té chvíli andéla, kterýž jí zvsC spásy pináší, a bol

iistii|>iij(' ]ioz()iii()sti, kterou zjev netušený nutn v ní vzbuzuje. Modcrnosf
(iojiiiii x;il(/i i»i(M|í'vším v realismu, jímž Liška vyhnanou Agar co orien-

fíilkii a 1(1 /tnu postavení podízeného zde charakterisoval. Bl, mod
a oranžovitá žlu, to trojzvuk v umní koloristickém osvdený, ale

též ponkud banální. Umlec vzal poslední dv barvy „o oktávu níž,"

pipojil k bli stemnlou mod a žlutavou hn i obdržel tím, jakkoli

barva místy svžesti ))ostrá(lá. akkord píisobivý a nový. Obrys skupiny,

jen/ / l('\('' -tiaiiy znenáhla a ])ak náhleji stoupá, a v právo píke
sj)a(lá, jest rovnž neobyejný a pece pípadný, a pochmurný tón oblohy,

l)rotivou s bílým rouchem Ismaelovým zvýšený, dovršuje dojem kom-
posice, u níž linie, svtlo a barva spsobem promyšleným k témuž
úinku se spojují.

Liška dovršil umlecké vzdlání své v Mnichov. lenem eské
kolonie umlecké v mst nad Isarou jest také Alfred Seifert, obe-
((n^nii eskému pedevším z roztomilých, se vzácnou uhlazeností šttec
provedených stndiiiiích lilori-k ženských známý. Seifert jest umlec
mnohem mén sanio>tatnv než Liška, a vliv umní Mnichovského jest

u nho znanjší než u kteréliokoli jiného umlce eského tam se vy-

vinuvšího. Veškeiy zásilky jeho na výstavu Žoínskou objevovaly nám
jej co umlce svdomitého a znanýnii sclioj)nostmi formálními nada-
ného, avšak co naprostého tém „Mnichovana." Tak Venkovský výjev,

dv bavorská dvata selská nám jiedvádjící, tak pedevším obraz
Die Minneannycr, kritikou nmeckou velmi vele ocenný, v nmž
umlec jak pedmtem tak pojímáním a vylíením jeho cele na pdu
nám ci/i se postavil. Na nmeckém zámku rytíském, z doby románské,
odbývala se v kruhu užším hostina a chýlí se konci. Tu vstoupila,

snad o tom jsouc zpravena, koující spolenost .,pvc milostných" do
sín, aby písn své pednesla a jimi zárove hmotné odmny se do-

dlala. To látka obrazu, pro zralejší obecenstvo moderní ponkud za-

staralá a pežilá, látka, které umlec esky Ity snad byl vyhledávati

nemusil. Také ta jistá sentimentálnos ve výrazech osob hlavních, celý

ten iiseudoidealism ve vylíení a koncepci jest zhola neeský. Jinak sluší

tu chvaln vytknouti svdomitos kre>by i modelace. jakož i obratnost,

s níž umlec tak znaný })()et osob rozskujtil. Komi»osice barevná ne-

vykazuje nikde vad citelných, celkem však jest pece kolorit obrazu
ponkud slabo vitý a zraí se v nm svýjn sjjsobem onen „idealismus

barvy," u malí Mnichovských charakteristicky. Práce ]>onkud samo-
statnji myšlená jest historický ueiire Fi/ipinu We/scrová v žalái Jana
Angustij. A co do techniky obiaz ten Minnesángrm cele rovnati se

nemže, vyniká nad n zas sympatickou produševnností výrazu u elných
osob, jakož i objektivní opravdovostí v pojetí celkovém.

V obor genru historického zasahají též obrazy, jež poslední

dobou od Adolfa Liebschera jsme seznali. O ])racích umlcových
sujetu alletrorického zmínili jsme se již na jiném míst nártku tohoto.

V genrových malbách s motivem z djin erpaným jeví se Liebscher
co zruný vypravovatel, jemuž pedevším o zobrazení toho kterého
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])nbhu se jedná, aniž by pi tom charakteristika osob na váhu padala.

V jedinóni z nich, r Hemanu z Bubna na poušti, pedvádí se nám
-obnosí uritá; Útok ohrnnc na hradbu vozovou, jakož i Koist
decmí mají za pedmt výjevy vybrané ze sta jiných jim podobných,

pro dobu svou význaných. Vylíení jest pi všech téchto pracích velice

povšechné, skorém skizzovité ; s vervou zachycuje Liebscher pohyby a

posuiiky osob svých, a rozsku])ení jich tihiie vždy pedevším k charakte-

risování píslušné situace. Komposicí, dojem vavy bitevní psobiv
podávající, vyniká hlavn Útok obrnnc, Heman z Bubna zas origi-

nálním dojmem barevným, v nražto žlu a modravá šed dominující

iiuzvuk tvoí, kdežto v Koisti válené mimo pravdiv pohnuté postavy

nldné a znjatých dívek nálada krajinná nás poutá. Za to jsou

omry tl mužských i ženských na obraze tom ponkud libovolné,

jako sražené a rozhodn neušlechtilé, což bychom tu ani nevytýkali,

kdy by proporce takové ím dále tím více v pracích Liebscherových

se neustalo valy. O portrétech a studijních hlavách umlcových v této

dob vystavených zde toliko podotknouti mžeme, že vesms živým pojí-

máním, jemuž by nkdy nco více jemné noblesy na újmu nebylo, vy-

nikají, ve všech pak že zrunost a jistota šttce v traktování barvy

olejové i v akvarele se jeví.

Individualitou zajímavou a samostatnou, a jistého reflexu Maxova
-vótobolu nikoli prostou, jest Jakub Schikaneder. Oborem jeho jest

malba historická i genrová, také v postav allegorické zkoušívá se

nkdy, a s úspchem nedosti rozhodným. Vybaviv se z oné skizzovitosti,

' které si díve byl liboval, dopracoval se Schikaneder jisté šíky

íaktury, jež význan souhlasí s celou povahou nadání jeho. Poslední

doHou vyšlo z ruky jeho nkolik prací velice zajímavých, z nichž první

místo zaujímá MoHitha knjicných. dílo to rozmr znaných, jež každého

neobyejným pokrokem v nm se jevícím pekvapovalo. Pedmt obrazu

/tahuje se k onomu velkému a všeobecnému hnutí po náprav mravní

iilajícímu, jež šlo po celý tém stedovk svtem kesanským. Ne-

predvádí se nám zde dj pesné urený, líí se toliko výjev pro celou

illuiihou dobu onu význaný. Jest podzim a podveer, slunce zapadá
v zái zarudlé. Z malého msta vyšel prvod obyvatel mužských a

nských, aby modlitbu kajícnou vykonali. V^ plamen uvrhli spisy písné
iiiavouce kesanské odpírající, pi zái hranice zkrušili srdce svá.

I >hei'i dohoívá, vtšina vykonala již, tak zdá se, vroucí pobožnos svou,

idíme, jak jiní snad v obec sousední odcházejí. Jenom nejhorlivjší

istali ješt. Jsou to vesms osoby obanské a laické; stedovké hnutí

ku všeobecné náprav smující valným dílem vyšlo ze stedních a

nižších tíd a z kruh svtských. Nepodmínného uznání zasluhuje,

kterak tu Schikaneder týž základní pocit lítosti a kajicnosti v celé

íudé nevšedn poutavých hlav tolikráte a vždy zas jinak podati dovedl.

Avšak sebe vtší poet výrazných tváí a význaných postav netvoí

ješt obraz ve vyšším smyslu slova: jest teba, aby všechny ásti jeho,

jak co do šíky tak co tlo hloubky v náležitých pechodech linií a

ploch od sebe odstupovaly a zase v jeden celek soudržn se pojily.

Zde vyhovuje zejména pravá ás nesnadno splnitelnému i)o/,adavku

•oma, jí koncipoval Schikaneder co malí v pravém srozumu slova.
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S dobrou rozvahou nesnažil se tu umlec j>o koloritu brillantníin, jen/

by s povahou i)-edmtu nikterak nesouhlasil ; snad z téch/e dvod —
a jak myslíme, že s menším i)rávem — také co do tón i)echodních

vetší bohatosti škály barevné se vyhýbal. Vzduch jest výten malován,

a krajina veerní, s nejjemnjším citem pojatá, souhlasí v celé té své

dumné podzimní nálad význan s výjevem znázornným. — Ob
penrové malby Schikanedrovy z posledních dvou let, Jarní idylla a

V kostele, jsou si koncepcí i provedením velice podobné. Na obou

vidíme vzpímenou postavu mladé dívky v šat pros'ý, skorém chudobný

odnou ; u obou není to uritý dj nýbrž si)íše situace a nálada z ní

vyplývající, kterou umlec nám líí. Na prvním obraze stanula dívka,

jejíž hrubý kroj s jemným obliejem psobiv kontrastuje, uprosted
louky jarní zelení odné a s hlavou sklopenou upírá zrak svj na dva

bílé motýlky ve vzduchu laškující ; na druhém spatujeme rovnž dve
venkovské, typu ponkud hrubšího, v malém kostelíku, jak v rukou

svých dv rozsvícené svíiky vzhru drží. Rozvržení prostoru a kolorit

podporuje zde i tam dojem neurité melancholie, který prostým tm
motivm zvláštní zajímavosti dodává. Schikaneder jest si toho patrné

vdom, že jakýsi zbytek nerozešený, napovzený však nedopovzcný,
cosi zvlášt poutavého do sebe má.

Nápadn sporý jest dosud poet (jenvista eských. Práce Schika-

nedrovy jsou pec jen spíše jakési „písn beze slov" v barvu pe-
nesené, a tak zbývá nám, pokud víme krom nkolika mladistvých sil

z kruh akademik jedin Všín a Skramlík. Ale ani tito nevnují se

genra obsahem neb duchem svým eskému, vyhledávajíce bud pedmty
rázu povšechného nebo pímo jinonárodního. Musíme vyznati, že ne-

máme dosud vlastního genru eského, a echy, Morava a Slovensko

by k nmu poskytovaly pedmt originálních, i)outavých a vysoce

malebných. Vyznáváme, že si nemžeme vysvtliti, pro na p. Jaroslav

Všín, mladistvý umlec zvláštním taktem pro vystižení charakteristiky

nadaný a seriosn snaživý, zachází si pro motivy své až na pusty

uherské. Jest pravda, a Všín osvdil to opt svým Táborem cikán,
že sndý ten nárdek potulný má ve svém spusobu života, ve svém
typu a v pestrém kroji pemnoho stránek, jež malebnému znázornní
výten se hodí, ale všechny ty vlastností a k nim ješt jiné rázu

hlubšího nalezly by se snad také mezi Hanáky, Domažliany, Slováky

a jinými kmeny vlasti umlcovy. Byl by to zárove zdroj se stanoviska

genristy dosud nedotknutý — tedy dvojnásob vdný, — pístupný
práv jen umlci eskému, který by pak onu specialitu uherskou klidn
svým kollegm národností madarské penechati mohl. Pi tom musíme
arci uznati, že Všín má zcela neobyejný talent pozorovací, jemný cit

pro barvu a vážnou snahu všech formálních prostedk se zmocniti —
práv tedy ty vlastnosti umlecké, jichž produkce genrová vyžaduje.

Tyto vzácné pednosti jeho jiovahy a k tomu ješt jadrný humor v po-

jímání zraily se ve všech pracích, jež od nho v Praze jsme uzeli,

a z nichž ješt uvádíme malý veselý obrázek, pedvádjící vyškoleného

tuláka na mechu lesním odpoívajícího, jak V poetické nálad kytiku
za klobouk si pipíná — a Spor o cestu, v mlze ranní na zasnžené
silnici mezi mlékakou a vozkou poštovním s obapolnou hlunou ne-
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ústupnosti vedený. Obraz tento — v nmž postavy, výrazy a pohyby

jsou výtené zachyceny, jako pímo ze života vzaty a také provedení

velice svédt)mité a zdailé — náleží zajisté k nejlepším genrinn toho

druhu umlcem eským kdy provedených.

Druhý z elnjších genrist našich ryt. Jan Skraralík, obrací

se zálibou, a nikoli výhradnou k výjevm moderního života salon-

ního. Jakkoli talent mladistvého umlce ješt vykrystalisován není,

a technické vzdlání jeho ješt znané mezery vykazuje, pece zdá se,

že v onom oboru, jinde hojn pstovaném, slušných výsledk se dodlá.

Má Skramlík, od nhož jsme též nejedno pkn komponované zátiší

poznali, živý smysl pro arrangement ensembl, zná úinn zachycovati

barvosytý obraz bohaté domácnosti moderní, a umí do takovýchto

vkusn upravených komnat postaviti a posaditi pány a dámy v ele-

gantních toaletách, vynalézaje si situaci lehounce pikantní, kterouž

svým osobám celkem všedním jakési intresantnosti dodati se snaží.

U piana a Hra v kichy jsou práce podobné, pi kterých však pece
nco více — neíkáme prohloubenosti, ale pibroušenosti ve výrazech

neradi postrádáme. Ze starších ,, studií" Skramlíkových zmiujeme se

o Dívce s kvtinami, v barv velmi pkn psobící, z novjších postav

jednotlivých Loutnisfa, loni na Žofín vystavený, dobrou charakte-

ristikou a provedením smlým, až skoro ponkud skizzovitým b3l ná-

padný. —
Nepozastavujíce se piozatim u produkce našeho dorostu umle-

ckého, jež tém výhradn na malbu figurální, a to zase z valné ásti

na genre se obmezuje, podotýkáme tu pouze, že poslední dobou žádný

talent z kruh tch jsme nepoznali, který by k nadjím výše se ne-

soucím ojtravoval, a nechceme zapírati, že sem tam na výstav Žo-

fínské se setkáváme s pracemi toho kterého akademika, Bartoka, Klíra

a jiných, jež o pkné a solidní snaze vysvdují.
Pozornost naši vyzývá za to po právu ona skupina malí eských,

jež /lorfrétnicfrí a spíznnému s ním oboru .,hlav studijních" skoro

výluné se vnovala. Šafaovic, Roubalík, ]>erch, Vilímek. Josef Ženíšek

náležejí do ady této. Šttcem nejdelikátnjším a zvláštní noblesou

v pojímání vyznamenává se mezi nimi Fr, Šafaovic. Jeho podo-

bizny poznáváme již z daleka dle pevné kresby, jemné modelace, dle

živosti výrazu, podobnost zaruujícího, dle koloritu lehce tlumeného,

umlec zase fakturu i koncepci v jistých, slovy stžka vystiži-

tcliiých zvláštnostecli dle charakteru modelu svého pozmfiovati umí.

Od Koubalíka vidli jsme, nemýlímeli se, ped temi roky portrét

dámský, který jak výtenou charakteristikou, tak koloritem a pelivým,

znamenit jistým provedením nás tou mrou poutal, že nepestáváme
litovati, pro umlec ten jest na výstavách našich zjevem tak ídkým.
Od roku k roku zas mžeme stopovati vývoj FiVa Lcrcha, krajana

našeho v Mnichov usazeného ; vývoj ten jest nepochybný a i)ozoru-

hodný. V technice olejové i akvarelové dobyl si Lerch jistoty nikoli

obyejné, nxtdelace hlav jeho ])ortrétních i studijních jest úinn ])las-

tická, kresba, u rukou ješt nkdy nezcela korrektní, zachycuje rysy

tváí napoád precisnéji. Arrangement jeho jest obyejn velmi úinný,
kolorit harmonický, a tak mže již nyní zníti úsudek celkový v ten
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smysl, že Lerch jest portrétistou zruným, velice svdomitým. Rozhodné
nadání pro obor portrétní osvduje též J. Vilímek, umlec mladistvý,

dosud v poátcích rozvoje schopností svých se nalézající, k nimž podklad

solidního vzdlání technického nyní rovnž v Mnichov hledá. Talentem

již zcela ustáleným jest za to Josef Že n í šek v Drážanech usídlený,

který svými studijními hlavami ženskými i mimo hranice vlasti naší

povsti dosti znané požívá. Povsti té dobyl sob Ženíšek svdomitou
kresbou a modelací svých hlav a více ješt onou specifin moderní
j)ikantností typ, jež pro n volívá. lílondýnky a brunety jeho s asami
sklopenými nad nyv zamženými zraky, neb s oima podnikav do svta
hledícíma, s koketn upraveným úesem a toaletou jemu pimenou,
nemají arci ni v typickém jádru svých rys, ni v okamžitém práv
zachyceném výrazu do sebe nieho, co by srdce neb ducha našeho

zvlášt jímalo, ale ony se pece líbí, ba obdivují a — kupují.

Nápadn chudá co do potu svých pstitel jest dosud krajhio-

malba eská, chudší ješt byla by, kdy bychom ony umlce, kteí

zvolili bydlišt své v cizin, od nich odeísti chtli. Než pravé tito,

Maák, Haubtmann, Chittussi náleží k nejpednjším krajinám našim.

Dorostu akademického v oboru tomto vbec nemáme, ze starších sil

domácích jedin k Havránkovi s nároky výše napjatými pistoupiti smíme.

Nepokusíme se o to, abychom eské malíe krajin dle smr,
jimiž se béou, v skupiny rozlišovali ; chceraeli býti upímní, musíme
íci, že každý z nich jiné stanovisko umlecké zaujímá, jinými hesly

technickými a esthetickými se ídí. Máme linearisty a koloristy, realisty

a naturalisty mezi ídkými krajinái našimi, jih i sever, luhy domácí

i kraje cizí pedvedl nám a pedvádí šttec eský v rozmanitosti bohaté.

Bedich Havránek, vrstevník Mánesv, jest nejstarším mezi

pstiteli krajinomalby eské. Již šedesátý rok minul mu v innosti

ustaviné a neúnavn pilné a pece není ada obraz jeho pespíliš

dlouhá. Nedivíme se tomu pi technice umlcov, nanejvýš jemné

a skrupulosn podrobné ; divíme se spíše nezmenšené lehkosti ruky

a ostrosti oka jako napoád rostoucí, každý lupen stromku, každé

takka zrnko pískové, každé stéblo trávy, každé pýí kvtu jasn a

byste postehující. Je Havránek drobnomistr tak osobitého rázu vbec,

individualita tak naskrze samostatná, ve svém spsobu formáln dovršená,

že jeho díla vždy interes zcela zvláštní vzbuzují. I ten, kdo se smrem
umlcovým — od bžného nyní povšechnjšího traktování krajiny tak

podstatné se odchylujícím — nesouhlasí, neubrání se respektu i)ed ne-

popiratelným mistrovstvím u vylíení a provedení, jež v obrazech tohoto

Dennera krajinomalby se jeví. Poslední dobou obmezuje se Havránek co

do sujet svých se zvláštní zálibou na pobeží Vltavy a Sázavy. K nim

uvedl nás celou adou akvarel, jež se stejnou láskou teba ne vždy

se stejným štstím chatre ryháské na behu Sázavy, chudé chalui)y

v Kamenném Pívoze, výletníky Pražské na Chuchelském behu Vltavy

se procházející zachycují. Kolorit umlcv je v akvarele obdivuhodn
sytý, nkdy arci ponkud pestrý a neklidný, partie Vltavské vynikají

též úinkem celkovým, ježto vtší massy vody a plynulé obrysy pozadí

jim jakéhosi rázu širšího a volnjšího dodávají. Vesnicí po dešti, vtším
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ro obrazem olejovým ped dvma roky v salonu Lehmanové vystaveným,

podal nám Havránek dílo nanejvýš oriííinální a naskrze eské. Nesnadno

ba nemožno bylo by vylíiti, co tu lépe a nejlépe je provedeno, zda

došky v stechách chalup, zda odkvtající bodláí v rohu, o jehož

lehkém pýí oekáváme, že každou chvílí do vzduchu se povznese, zJa

zdivo udrolené, zda lupeny strom, jež po obou stranách nade vsí

k nebi se pozvedají, zda slunenice v zahrádce, ne vtší než hlava

špendlíková, neb konen kohout v pozadí, na hrotu vže, ješt úpln
znateln vylíený. Mže se ovšem namítnouti, že podobným, takm
drobnohledným provedením, držnos obrazu do jisté míry trpí, než

pokud jednotnost díla podobného v souhlasném charakteru všech ástí

záleží, jest ona na obraze Havránkov dokonale zachována. Vrností

svou pak nabývá dílo to takm významu kulturné historického, za-

chovávajíc nám obraz eské vesnice z jisté doby, spsobem v každé

podrobnosti spolehlivým.

K smru, jenž v pravém opaku skrupulosní detailovanosti Ha-
\ránkovy záleží, piklání se Albín Lhota, mladý umlec, od nhož ped
dvma a temi roky nkolik eských krajin pkné nadje vzbuzujících

-me uzeli, mezi nimiž — neklameli nás pam — Motiv z Horoušan
I Vchod do resnicc k nejlepším náležely. Než snaha po šíce, o sob
ovšem oprávnná, svádla jej obyejn k jednotvárností a nejasnosti

povážlivé, technika jeho jevila se tenkráte ješt dosti chatrnou —
li.alší pokroky Lhotovy stopovati od té doby píležitost jsme nemli.

Na vylíení krajiny domácí soustedil též Leopold Stefan,
umlec rovnž v Praze usídlený, nadání svoje. Specialitou, v níž nej-

lépe se mu daí, jsou Partie Šnniarské. Vyzírá z nich pelivé studium

typických vlastností látky dosud nevyerpané, dobrý smysl pro cha-

rakter pdy i 'egetace. Také v ostatních pracích jeho, jež jsme postupn
na rzných výstavách uzeli a z nichž Partii z Jimramova na Mo-
rnré. Krajinu u Ttirnova, Partii na Vltav u Prahy jmenujeme, zraí
-e solidní snaha ráz krajiny podati a dojem nálady svtelné vystihnouti.

Obyejné však pihodí se Stefanovi, že pracn sebraný detail celkový

úinek ponkud pehluší, a jen v pípadech zcela výminených zdaí
se mu kolorit obrazu na stejnou výši s kresbou jeho povznésti.

Umlec jemnocitem nevšedním a vzácnou silou fantasie obdaený,
1 lalista a idealista zárove a obé v smíšenin zcela zvláštní jest Ví-

'Itnský krajan náš Julius Maák. Jeho snaha necelí k vystižení všech

podrobností, jež píroda poskytuje, jako spíše k podání nálady vše-

obecné, kterouž s procítností plnou básnického vzletu zachycovati umí.

On dovede obdivuhodnou svou technikou a jemn ostrunnou svou duší

umleckou uiniti zajímavým jak nepatrný palouk lesní neb úzkou stezku

hájem se vinoucí, tak jezírko rákosím obrostlé aneb skupinu mladých
'^trom tsn k sob se družících. Illustraní práce jeho pojistily mu
1/ dávno jméno nejestnjší a takm svtové. „ Úchvatné hymny na
ásu pírody, na les, vzduch, na svtlo a volnos", tak nazvala je

\vm asem unesená kritika Berlínská, a vru že kresby Maákovy
bezprostedností citu a kon(ei)c<' chvály té nehodný nebyly. V malbách,

jež od nho prbhem poslední doby v Praze jsme uzeli, nezdailo se

mu vždy úinkem barevným jednotný dojem komposice zvýšiti. Jakkoli
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však krcsli nud koloristou v nich rozhodn pevládal, náležely kii

jinky, jimi/ on ohyfcjn výstavu Žofínskou obesílal, vždy k nejpcd-
néjšim ozdobám jejím. Poznali jsme tu Podzim, Na jaíc, Jitro, Veer,
práce již názvy svými pro Maáka charakteristické. Objektivností

v koncepci liší se malby v Národním divadle provedené od valné v-
tšiny i)edchozích výtvor umlcových. Podobnou koncepcí též Motiv
.: Jjíuantsiccho údoU vyniká, v nmž jednotlivé elementy obrazové také

l)arevn k úinku celistvému výten jsou soustedny. Ani u volb
osvtlení nejeví se tu nižádná náklonnost' k romantické subjektivnosti,

není v krajin jiné nálady nežli té, jež z podstatného formového cha-

rakteru jejího vyplývíí.

Oblíbenost ve vyšších a nejvyšších kruzích spolenosti Vídenské
sdílí s Maákem jiný krajan náš ve Vídni usazený, A. Hlaváek, od
kterého jsme loni velký obraz Veer na Lysé hoe (Kalil(mheryu)

s jioliledem na Klostcrnciiburg za motiv mající, poznali. Byla to práce,

jež exaktním, svdomitým provedením až j)ekvapovala, a velká zrunos,
s níž široká vyhlídka s vrchu se rozevírající podána byla, pesvdo-
vala každého soudného patitele, že tu s dílem umlce pln ustáleného

a vytíbeného se potkává. Letos pak dovídáme se, že Hlaváek dokonal
ohromný obraz Vidné, o nmž dv léta maloval, od r. 1869 s pilností

skrupulosní studie po okolí msta Naddunajského k nmu sbíraje. Kri-

tika Vídenská chválí na nm obdivuhodnou pesnost práce, vzdušnos
a lehkost dojmu, psobivé vedení svtla a úinek v linii i koloritu

jednotný a soudržný, což pi pohledu tak rozlehlém úkolem dvojnásob

obtížným bylo.

Krajin jižní, slunným behm, modrojasnému moi a zlatav se

skvícíni budovám na pd Sicílie a Hellady vnuje již po léta studium

svoje dr. Michal Haubtmann, umlec mimo vlast žijící, však rok od
roku s námi práce své sdílející; Postup a pokrok, jež na nich sto-

povati mžeme, jest nenáhlý, avšak pece neustálý. Každým novým
obrazem tém podailo se Haubtmannovi nové stránky pedmtu svého

vystihnouti; po Ssutinách divadla u Taortninif, po AmaJfi a chrámu
Heine n Girgenti, kde s patrnou ješt nejistotou stanovisko si vybírá

a v úzkostné snaze po pravdivosti jednotlivé tóny barevné zprosted-

kovati se ostýchá, namaloval Athény, jež ve své spsobé již dílem vy-

nikajícím byly. Jsou to místa vkopamátná, v nž malba tato nás uvádí,

hodnota její nezáleží však arci v tomto interessu látkovém, nýbrž ve

volb stanoviska a ve všech tch momentech, kterými umlec charakter

celkový spsobem znamenitým vyjádil. Právem uchýlil se na zadní

stranu Akropole, jež klidnjší kontury poskytuje a kde zárove trosky

Olympeionu co popedí, zejména v lineárním ohledu psobivého, použiti

mohl. Pevnost kresby souhlasí úpln s povahou krajiny jižní, hlavní

tóny jsou spolu v harmonii dokonalé. Popedí jest v barvách chlad-

njších a temnjších drženo, prostedí má tón zlatavý, pozadí jest opt
více chladné, šedavé a pi tom velice vzdušné. Kdežto Athény ])i nebi

lehce pozasteném jsou pojaty a tudíž více liniemi a rozlohou mass

psobí, odvážil se Haubtmann ve svém Pohledu na Korfu v plný proud

svtelný. Po mnohém pokusu, jenž pedcházel, rozešil umlec též ne-

snadný úkol ten. Ve svtle velmi intensivním zdají se nám celkem
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v pírod volné všechny pedmty tém stejn ja^né, ano rychlé una-

vení oka v postehnutí jemnjších rozdíl nám brání. Malí, jenž ote-

venou jižní krajinu v plném svtle slunením nám pedvádí, musí

tudíž plochu rozmrnou bez znaných ditferencí svtelných zvláštnímu

úinku tomu vyhraditi. Avšak plocha taková psobí o sob snadno

jednotvárn, ímž na druhé stran nastává nutnost na míst menším
celek ízným kontrastem opt oživiti. Ovšem pravá umlecká zásluha

záleží teprv v tom, jah úkol podobný se rozeší. Haubtmann zvolil co

plochy stejnomrn osvtlené modravou hladinu moe, s pozadím sv-
tlého pohoí. Plocha ta jest jen sem tam, tu temnou lokou, i blo-
skvoucí plachtou, niírn oživena, úinek kontrastu pak soustedn hlavn
v levém popedí, kde temné tóny behu svtelný dojem moe zvyšují, —
/ dalších prací nmhových, jež v Praze jsme spatili, ješt jmenujeme
Vrí-er u (rirí/enti. Partii u Ajaccia a Acginu, neveliký obraz plný

líznosti v komposici, prosycený jasem sluneným.

Obracejíce se od Haubtmanna k Antonínu Chittussimu, pi-
liiimínámc si mimodk, jak každý kraj vyniká svým osobitým typem,

kterým volba vylíení a koncepce se íditi musí práv tak, jak národním

charakterem tváí a tl lidských. Pedstavme si obliej nkteré z ženských

postav Kenibrandtových, eknme Raaelovskj' idealisovaný, a spatíme
karikaturu, postavme zas pravidelnou tvá líímanky, s tmi tahy ku

pevné kresb vyzývajícími z klidného jasného svtla v pološero Rem-
brandtovské, a rázem rysy její pozbudou zajímavosti. Práv tak jižní

krajina s konturami oste od jasného nebe se odrážejícími, s modrým
moem a žlutými skalami, s tžkými massami svého stromoví prom-
nila by se v pestrou bezcharakterní strakatinu tomu, kdo z výluného
stanoviska koloristy by ji jtojmouti chtl, a úspch ješt chatrnjších

diKJlal by se umlec, kdy by v partii z pobeží holandského velké

roudy linií, rytmus a rovnováhu v rozloze mass vložiti zamýšlel. Vedle

lakového stálého typu má arcií každá jednotlivá krajina také indivi-

dualitu svou, jako též okamžitý výraz v rznosti osvtlení, doby denní,

pohody i poasí roního se zakládající. Dovdli umlec stálý typ

knijiiiy, neb aspo individuální její ráz vystihnouti a s onou náladou —
jak výrazu neoživené pírody jsme íkati uvykli — je spojiti, jež nej-

léjíc s ním souhlasí, pak povstane jeden z tch celk vysoce charak-

ristických, jimiž umní druhé polovice století našeho, v první ad
arcií umní francouzské, se honositi mže. Za tímto cílem, nejvyššího

napjetí sil hodným, béou se též juáce Chittussiovy, jediného z kraji-

i nnšidi, jenž Paíži za umlecké víMiélání své dkuje.

Co do pedmtu dlí se obrazy umlcovy ve dv skupiny, motivy

i.incouzské, vtšinou z okolí Paíže neb z ní samé erpané, tvoí

'lnu z nich, k druhé adíme krajiny eské, k nimž jednak Praha,

• inak okolí rodišt umlcova podnt zavdaly. Nemžeme zdi; každý

dnotlivý z obraz Chittussiových uvésti, tím mén rozebrati. Z fran-

nzských krajin vidli jsme ped tymi roky na Žofín VetW v údoli
• " nuffU/irskm, pak U lesa, krásný to celek plný nálady, znamenit malo-

uiý, v koloritu šavnatý a cneriíický, z nhož jsme po prvé poznali

'tnlivuhodný pokrok, jejž unílec v I'uíži uinil. J'iistt/ kout na Mont-
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itKitlni .
'/. (ikoJí ]'aíée následovaly pozdji , o rok díve (1880)

I"'/ ' "/,"// Jlnrbizonskhn, obraz rozmr znanjších, do Anglie

lniMlauy, ]»o\>tal. / celé ady dalších, drobnjších i rozmrnjších prací

v Paíži, Amsterodame, Limoux, Bordeaux, vystavených a zakoupených

vyniká Statek v okolí Paížském, dílo to kritikou francouzskou velmi

pízniv vytknuté, nyní v Belgii se nacházející, a Quai de la Confrrence

za veera^ kterýmž Chittussi v salon Paížském r. 1881 nejpochval-

njších posudk se dodlal. Jest to jeden z nejmalebnjších kout
Paíže, jejž umlec veerním osvtlením, elfektem zapadajícího slunce,

v jehož posledních paprscích plyn v svítilnách mdle se rdí, ješt maleb-

njším uiniti dovedl. Vysoké stromy, jimiž nábeží jest vroubeno,

a ob vže Trocadera odrážejí se jasn od nebe ješt jasného, a velko-

mstská stafáže, nenucené a s velkou hotovostí šttce podaná, oživuje

psobivé roztomilý ten obraz. Novjší drobnjší práce Chittussiovy po-

znali jsme loni v salonu Ijchmannov. Sekvana, pod Trocaderem, palác

Trocaderský sám, staré hiliju// na Montmartru, Mama v Charenton
a jiné ješt partie z Paíže a z bližšího i dalšího okolí poskytly motivy

k dílm vesms vynikajícím výtenou charakteristikou, nkdy dosti po-

všechiiynii tahy šttce docílenou. Zvlášt jioutala nás mezi nimi partie

.: le.iu Fontainebleauského, krásnou harmonií koloritu jakož i technikou

o vzácné zrunosti umlcov svdící.
Krajiny eské liší se od francouzských pedevším charakterem

barevným. Zele pažitu jest v nich mén šavnatá, stromy bledší,

horizont omženjší, nebe mén przrané. Tyto detaily zárove s jemnými
rozdíly v tazích linií svdí o nejbedlivjším studiu, jakož i o vážné

snaze skutený ráz krajiny vystihnouti. Chittussi nepenesl reminiscence

Paížské na sujety domácí, ale studoval zde vše znova a podal nám
tak adu obraz, v nichž svou domácí pdu a domácí vzduch na

první pohled poznáváme. Plá r pohoí eskomoravském z r. 1882,

z novjších pak Douhravka u Ronova, pod sv. 3Iartinem a v Lukách,

Náves v Paížor a jiné, jež vesms zde jmenovati nemžeme, jsou ped-
mtem jejich. Také nkteré zimní krajinky povstaly za letošního pobytu

umlcova v Praze, kterému též za Pohled na Menší Msto Pražské

dkujeme. Pohled ten, v nmž malebné ony partie naší kapitály ze

stanoviska zcela nového jsou pojaty, vyniká nevšední objektivností

v koncepci a pekvapující podrobností práce. Jasný kolorit, volba

osvtlení, spsob provedení jsou vesms voleny se zetele toho, aby

obraz co historický dokument vkm pozdjším vzezení Prahy nynjší
dochoval. Nemusíme podotýkati, že obraz proto pece pouhou vedutou

není a pi vší pravd a pi úplné reálnosti dojmu pece vzácnými

kvalitami, tvrí schopnosti umlcovy prozrazujícími, se vyznamenává.

Veškerými jmény, jež jsme prbhem tohoto nártku uvedli, není

ovšem ješt poet eských socha a malí vyerpán. Ve Vídni,

Mnichov, Drážanech, v Paíži a jinde psobí nejeden umlec pozoru-

hodný, cele eský neb zpola nám odcizený, s jehož díly jen zídka
neb nikdy se tu nesetkáváme. Než i tak jest obraz umlecké produkce
eské, jejžto jsme zbžnými rysy nastíniti se pokusili, bohatý a mnoho-
stranný. Stojíme v poátcích vývoje krásného, samobytného, k nej-

vyšším cílm poukazujícího ; a každý, kdo s myslí napjatou a se srdcem
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radostnji tlukoucím postup a pokrok jelio sleduje, každý musí cítiti,

žet vývoj ten nás výše povznésti mže než jsme v ohledech tchto
kdykoli druhdii stáli, když jen národ sám povinnost svou vzhledem

k umní výtvarnému ím dále tím všestrannji na svj Vlastní prospch,

na povznesení a es jména eského vykonávati hude.

Hové písemnictví.

Básn.

liásiu; Jaroslava Vrchlického z r. 1878— 1884, které Salonní

bibliothéka pod názvem Perspektivy veiTJnosti podala, vynucují milovníku

národního smru a prospchu výraz lítosti, že zase žádný obrat ve

smru spisovatelov neznamenají a že nám opt skoro výhradn výhledy

v šerou, tém bezvýjimen cizí dáli ukazují. Básník roztídil své plody

ve ti oddíly. Poslední z nich slov Mezi ádky kronik, a v nm umí-

stna jest jediná báse z eských djin — Zpov — o knížeti Beti-

slavovi, jak setká se na Šumav s Vintíem, který zradil Nmcm svou

hostitelku, eskou zemi, a proto smrti se dovolati nemže. Slovanské

djišt má ješt jen Maják Arkonský, jejž jeho strážce John za své

svatební noci rozsvítiti opomene a jejž rozžehnou zjevové z dob Svanto-

vítovy modloslužby. Romantika pisvojila si právo hodnovrnosti svých

myšlenek podrážeti nohy, a Perspektivy toho práva se zálibou užívají.

Šimon kouzelnik umje divy tvoiti, rád by Kristem byl, ale jest od

nho pouen, eho se mu k vykupitelství nedostává: soucitu, smilování,

lásky. Ve Slibu zvábí norská Lorelei, Thorgerda, jarla Thorkela, že

nepomýšleje o návrate, vždy dál a dále v íši snhu a ledovc kráí,

což Bjiirnsonova Branda siln pipomíná. Cid v prári nahrazuje poesii

mrtvolami. Pou za hrobem sv. Patrika jest jakous obranou mystické

myšlenky z íše spiritismu, že lovk i po smrti žije dál tak, jako by

žil, kdy by ho byla nestihla smr! Balvan, který se jako mstitel valí

na zmírajícího tyrana Pandulfa Petruccia ze Sieny zastaví se vi jeho

veejnému pokání. Pravjší oista jsou šlechetné skutky. Modernjší ráz

mají Ostatky, v iiichž pohled na relikvie nizozemských muedník za

svobodu doráží umírajícího Filipa krále. Skoro jako eská pohádka
zní Dan a desátky, pivezené na hrad v pytlích, z nichžto vyskoí
ujamení vesniané, aby se pomstili svým utiskovatelm. — Stín,

chmur, posupnosti, tmy, krve ani smrcených není v tomto oddíle ne-

dostatek. Nevytýkám to, nýbrž charakterisuji, a dodávám, že je tam

i mnoho jadrnosti, síly, smlosti a zápalu.

< (brátíce se nyní k prvnímu oddílu Perspektiv, ke Starým freskám,

nalc/.amc v sálavé Ekloze andélskr skeptickou vložku do Starého zákona,

Astarotinými barvami rozbujenou. Andl Ktiniah zahoí tam, jak andl
Sefor vypravuje, žárem náruživosti k Lotov dcei a zahyne s ni v pla-

menné zkáze Sodomské :
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Etinialí le/ol klidn dívky ve náruí,
jako svéžj, iioví' poupó vodle rft/e ])iii,

koliii nich co /hoiiba, zkáza, zalraconí hluí!
Ležel tam — my darmo lkali a na vrata liili,

msto se juž propadalo, lvi a vlci vyli

a ti dva tam jako dti, jak andlé snili

!

Na rtu jojíin jeho ústa, poup na poupti,
jeho hlava aroUrásná v jejich vlasii zmti,
a ten úsmv, jako motýl z lilio když letí!

Jeho ruce v ohjímání kol jejího tla,
jež se chvlo jako struna v chvíli t, když sjela

na ni písei nejkrásnjAí, jakou harfa znla!

Mdle psobí Žebrák Buddhr. A jak atinovsky byl by se asi

Aristofanos ušklíbl Attisori u Kyhele, básni to, na níž by si nejspíš

j)Ocliutnal ruský Skopec. V Hoe kryje odév nachem lidské krve pro-

sáklý a petížený chudou invenci bez oekávané leskné závrené pointy.

Královo nekonené padoušství nestojí v žádném i)oméru k jeho trestu.

Lotr hyne prosted plamen v objetí krásné ženy zrovna jak andl
Ethiniab ! Ale snad umírá nemilován? Vrchlický asto ke konci svých

básní se penahluje, jako též asto užívá zvrat nezdvodnéných. Tak
na p. v básni Lynkeus a Hypermnesira, která chce bý in nuce tragédií,

dle otcova vyzvání žene se Hypermnestra proti svému ženichu Lynkeovi.

by jej zabila; le on jí vyrve nž, vír než letmo její zámr svými

polibky lásky odzbrojí — a otce jejího zabije. Ve Prohmení Pldki

vítzí z ásti opt virtuosní dikce. Probuzený Pan vejde v kesanský
svt, boí jej zvukem své flétny a posléze v klášterním chrám plném
zícenin potká se s duší varhan

:

A chrámem v tom se rozl(>t v ní splynula, jak v moii krpj,
hlas mohutný, j:ik nejdív tžké kapky A náhle flétny jeho velkým hlasem
liy padaly, jež na vodopád rostly, se sí-ítila i klenha nad oliáí-em,

)iak prales jak by kolébal svou hlavou a zlato záj)adu sem šlehlo ohnm,
a moi-e huelo. l'an chvíli stanul. Pan vyšel, klášter lež. 1 v zi-íceninát h,

dal znova flétnu k ústftm ; ne víc píse mech s betanem kol nho rubáš tkaly,

le hímající orkán z ní ted huel. Pan vyšel velký, úsmv jitra na rtu

a vody, lesy, oblaka a hvzdy a v oích všecky hvzdy letní noci.

v ní ndnvily, a varhan malá dnše — — — — —

'J'o opt unáhlený konec.

Staré fresky znamenají pokleslos musy Vrchlického. Vyzlacené

zpukelé íše s nápojem nedokysaným, zvtralým nebo i>avým — to
jejich signatura. Jaký význam chtjí míti pro souasnou osvtu plody,

v nichž idey pravdy, dobra i krásy z ncjedné rány krvácejí? Naši

literáti nemli by spouštti s oí, že poesie má siln protivníky, kteí
ji nazývají žákovskou hrakou. Básníci mají nejmén píin, aby básnictví

diskreditovali.

Sted Perspektiv kyne nám pívtiv svým nápisem Kniha idyl.

Vítznos lásky slaví Assoka-malu, což jest druhé jméno Dewie, dívky

z kasty Candál, kteráž okouzlí syna krále král tak, že se k vli
ní odekne i trnu i slávy s trnem souvislé. Také rekyn legendy

Savitri, králevna, dosáhne vítzství láskou, ale vítzství vznešenjšího,
vítzství dobrem dobra, že ji sám bli Yama velebí

:
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Tys pekonala smr, ps sniPka erná
jiiž pod tvou nohou úpí. ženo v-niH,

tys zvítzila svojí oddaností
a milou nhou, silnou pítulností,

tvá duše v sob drahokamy hostí

!

Metamorfosa Si/rinx vypravuje promnu nymfy ve flétnu. Žárem
lásky koní Sicilská ekloga, sopenou náruživostí vybouí Akmé. A Mladost
Oiúva posléze, to carný chvalozpv jak písn tak milosti, této vné

„Já Orfous ped láskou jsem se skrýval
jak sova noní. Pro? — já neznal nhu
a sladko-s její. V moi žití k behu
já bál se pivázati lun svj vratký.
Ten beh jt- láska. Odpoinek sladký
te kyne mi pod cedrii šnmným krovem.
Já miluju! Zím v svtlo! V lesku novém
mi svítí hvzdy, neb jdou /. jijích oí.
Je láska prales, kdo tam jednou vkroí,
je okouzlen a zpt nenajde cesty."

Kniha idyl jest plna tpytu, lesku, vn, hudby, hvzd, msíního
svitu, zoe, rosy, jest plna nhy, oddanosti, azuru, nachu a vítzoslávy,

jest plna exotických vnad i rozkoše jako les Medhya:

Les Medhya se táh až ku obzoru,

kryt jeho sntí stží vpouštl zoru
j<-n deštm zlatých jisker pod banány;
sta zvoncii všelo se na liány,

v nich tisíc much a vel, a pestrokídlých
roj kolibikíí, kapek krve stydlých,

déšt mihavý to v pestré barev smsi.
Mech vonný obláel kol skalin tesy,

tu ve smaragdu zaskvíval se istní,
tam kropenatý tml se amethystem,
tu korálku Jak protkán žhavou tísní,

tam šedivou plál perbtí jak plísni,

tu hndý jak anachoreta tlo,

jež asto tam u vytržení tlelo.

Sta zdroj valilo se pod lotosy,

jenž otvíraly kalich plný rosy

a rubíny se smály v úsmv jitra.

l''orma Persi)ektiv jest v obou posledních oddílech sbírky — až

nkolik výjimek — plná, záivá, elfektní. —
Spisovateli Perspektiv vnovali po svazku svých poesií ti^i z jeho

nejohnivjších ctitel a pívrženc, povolaní básníci z našeho ilého lite-

rárního dorostu: František X. Svoboda, AuKust K. Mužík a Alois Škamiia.

Od tohoto vyšly verše Mlad;/ svét v Nové bibliothéce spis veršem
i i'rosou, a nedlouho pedtím o sob verše Malby a písn. Ob sbírky

iMpovy jakož i verše Svobodovy posoudím v nejblíže píštích íslecli

' ty, a pro tentokráte promluvím o básních Mužíkových.

Od Mužíka pinesla eená Nová bibliothéka lialady a legendy,

kdežto pedtím od nho o sob uveiVjnny byly básn Hlasy (Voréka

s oddíl\ : líetlexe. Hrst klas, Legendy, Ze života a Ješt rcíHexc,

"-'
18
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Mužík SI! /vlastni chutí a pílí pstuje romantickou luíciidu, ovšem
v uejširMUi rozsahu slova. JJa ani ten nestaí. Narážíme na liásné, jež

by do jiného oddílu patinly, ku p. Jlomér a 3Iilton. A hned první

legend Dávným bojm nedostává se romantika zbožnosti a divotvorství.

Však dostavuje se již v Dítti, kde bh k vli dítti volajícímu na
rozsápanou boui „Ml mi juž!" odpouští od úmyslu zniiti zemi.

Romantický nepomr píiny k úinu legend takové rozmile svdí.
Líbezné jsou Kristovy rže : Ježíš jiným rozdává kvty a sob ponechává ^

trny. Ve Snech démona zastupuje naprostou zbožnos láskypln zbožná

skepse: láska iní démona bohem. Oblíbená to myšlenka moderní

poesie v oblíbeném rouše moderní legendy, práv jako myšlenka, že

nešastný náleží bohu, vyená v Žízni Kristové. Pesnou legendu tvoí
Kesanka, jež obtuje oi pro panenství ; látka to nikoli nevšední.

Legenda o x)anne vyslovuje legendicky nezídka pronášený háravý názor

lyrický, že láska — tento ráj, — jest nad ráj. Pravd blíže stojí

tedy První lidé: první lovk uvidl v ráji ráj teprve, když mu bh
z jeho srdce stvoil ženu — —

A v lásky souzvuku vel s nimi celý Eden —
a druhý den, kdy spél kol nich svým vážným taliem.

juž oba prodali to všecko za i)lod jeden,

a štstí vlastního se stali bídným vrahem.

Lyrické nadsazování obsahuje také v sob zaátek Krpje potu;

„Jedna potu krpj spadlá dol s ela cenou svojí sváží svt stáda

celá." Viktor Hugo a nikde konce! možno tu íci. Jinak dí táž báse
veliký kus pravdy, že lovk je krpj tvrcova potu: „V potu zrozen,

v potu denní chléb svj máí a tak vné v práci k svému hrol)U

kráí."

Poetickou jest idea Lásk?/, zet láska i nelásce odpouští. Lístek

zapuzení, o Sáe Abrahamem zavržené a zase do domu pijaté, a Setkání

Ahasverovo se Slovany, velikého trpitele s vtšími trpiteli, jsou velmi

obratn, s nestrojeným a pec plnozvukým klidem vypravovány. Ne
sice legendou, ale šastnou anekdotou jest Pohádka o králi Vénovi,

krutém panovníkovi, který ve snu sám proti sob odboj zpsobí a tím

se napraví. — Ješt nad legendy hojnji zastoujjcn jest u Mužíka pí-
buzný jim druh romantických zpv : balada, která se našemu básníkovi

nejlépe daí. Libušino lože na základ národního motivu zdaile líí

vznt náruživé a smrtonosné touhy po eské Venuši. Metamorosa
o macešce dovozuje pvod této bylinky ze sestry a bratra, kteí pohlavní

láskou k sob vzplanuli. V duchu slovanského panpsychismu dojemn
pojata jest Balada o bezu, v níž ke tento smrtící svou vní koní náek
mladého poutníka pro zemelou dívku. V žalái optuje pozmnný
motiv o Faustov Marketce. Démon zpvu je píliš vymudrován. Za
to podává víc než náhradu Duha, od Staromstské popravy k znovu-

zrození národa ukazující. Obyejn poítá se balada v obor poesie

lyrické, to však není tak doslovn správné. Píse zamilovaného lytíe,

Balada svatební nebo Pohební píse bojar ovšem jsou baladické,

subjektivn výpravné básn, avšak Libušino lože. Duha nebo Balada

plnoní jsou básn opické, by náladou jak omžené. Mnich Florián
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mIsuzujc iiikvisioi, jež ostatn, jako vbec prolitá muenická krev, nové

yznavace tvoila. Pou za štstím podnikl mladík do ciziny, a když
' vrací, objímá jeho milenka již hrob:

Ze žití zdob
jen tento hrob
mu zbyl a nyní jemu kýval,

a šeptal ke:
jPojd k nám, a v,
že najdeš vše, o écm jsi sníval!'

Originální jest balada Osi/ka. Jemn procítno jest O pani morem
< liiiulé. Proti tyranm elí lion. Travestovací nadání humoristické

isvdil Mužík 1'si'udohaladou a tragický humor Baladou žabí.

Oddíl Zr života ve Hlasech lovka jest oddílem ze života chudého,

lpícího, povrženého, strádajícího, osamlého, zapomenutého. Píse tkalce

-ic) je velmi pkný j)endant k Schillerov Písni o zvonu. Oslovuje své

hitvnko. dí na jednom míst tkadlec:

T vezmou a pás, jenž krví je vzatý,
a spojí vás v svobody prapor svatý,

jojž do l)oje ponese eská prst.

i'ed všemi vždy ku pedu, mocn a smle
v(j hrzu a liáze na nejjítele,

a zvdí, že lev náš posud živ jest.

.7<'n hbit
j)nibihej, iuiiku, mi liebounké nit,
mj stave, jen chut si klep,

vždyí drahý je chléb!

Avšak Mužík má nad to též báse, která ješt draznji na
^••biiierovu píse juMpomíná, totiž Jtozmluvu o zvonu v oddíle Ilvst

lasxi, kde se lyrismus pokouší proniknouti. Orá koní tam slovy

:

.Trp a ml! Ta víra a t doprovází, že zde pravá radost jenom z trudu

/chází." To zní již veseleji nežli vzdoi-ii trpké, z Hyrona erpané heslo

Idrky : Mysli a trp!

Peflrxe pinášejí také víc, než titulem svým slibují. Z nich impo-
nuje ]tes všechen Ilugovský bombast Ajtosíroja, ktležto si básník ve

lpni, tak jako asto též jinde, ml vésti veleji, citovji, nenu-

,1, bezprostednji: chyba to, která teif v lyrice ím dále tím více

! ují. Pi západu sluneméim. Reflexe stdrove/erni a Na hbitove domova
ymáliají si však opt uznání, jakéhož vbec Mužíkv zdatný básnický

ind celkem v míe znané zasluhuje, zejména co se týe druhé sbírky

i' ho Jla/ad a lefftnd, jež nad Iltasif tovka všestrannjší zralosti vynikají.

Moderní romantikové neradi se obcházejí bez básní pozorovacícdi,

iv.ižovacícb, dumyslný<'li, chybujíce pi tom asto tím, že dvtii)em na-
I r/iiií Mobo tlumí a dusí v lyrice cit, v epice události, v draniat

Ivde se to nedje, kcle básník tuto petžkou závadu odvalí,

irri I tiuhyn pravda, která jinak ráda bývá básním neviditelnou duší

i'l»«t teba podízenou služebnicí, mže tvoiti •jednu z pravých, i)0-

\ch mus. Vidíme to na Hamletovi a na Faustu. Francouz vyžaduje

H( iivfh sentencí j;ik od uenc tak od poetíi. teba znly na vtší
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menší úkor jiravdy nobo na vtší menší úkor poesie, jenom když duclia-

plný nátr mají, když formou pekvapují, zarážejí, lesknou se, oslují.

Avšak Slovan je krititjší a má vtší, realistitjší umlecký pud.

Slovan chce poesii, která jde od srdce k srdci, a rmívý nadbytek

reflexí odkazuje do mudrosloví.

Velmi obratný veršovec Jan Neas vydal 30 lyrických básní

Svéf (( srdce, jichžto smr tyto Úvodní verše vyznaují

:

Jen do letu, mj okídlený koni,

mj Pegase, neb jak t liile zovou! —
Dnes nastonpime svteni jízdu novou,

kde poltu' rže podél ctsty voní; —
kde lán se houpá vlnou zlatých klasv,
kde moská vlna v bsné boui syí,

kde lovk líbá, žehná, kletbou kií
a zticha sténá do nebeských jasv;
kde srdce lidstva žití zvonem zvoní,

kde na mohylách suchá šustí tráva,

kde lid by umel za svou e a práva —
tam dej se v let, mj okídlený koni!

Ušlechtilá vroucnost básníkova, jelio touha ]jo vznešených ideálech,

jeho skromnost nemohou našemu zmužilému a pilnému Moravanovi ne-

získati tenáova srdce vzdor námitce, že spisovatel do svých slok

tolik prostomluvy pibírá.

Pes pl druhého sta znlek uveejnil Stanislav Zima ve své

sbírce Z poháru mládí. Poetika bez rozpak ])ipouští, aby básník

obtížné, umlé, zdobné, hlavn pro lyriku reHektující spsobilé formy

znlkové užil i k harmonickým obrazm života, a Zima libuje si tu

dojemn, tu žertovn, tu vážn, tu satiricky, a nezídka trochu málo

pravd podobn v takových znlkových kresbách s pkným úspchem.
Vizme v prvním oddíle Lidé a dti nazvaném jeho Pana faráe, an

sice na sporu bývá s konsistoí, avšak za to tím více miluje své osad-

níky, chudinu, dýmku, vtip a rázné slovo ; a srovnejme s ním zdailého,

smlejšího, volnovrného Pátera kvardiána. Nebo vizme rychtáe, kterého

celá ves, jak on ji, miluje, akoli špatn psal a neetl zákonníka. Jak

zdravé zásady vyslovuje Výmmká nebo i)íbuzný mu duchem Vesnický

filosof:

Náš život, vím, je bol, a boj, a strázn ...
Však zlomit epel namíený, bíitký,

neníli slastí? S nehodami v bitky

jde statný muž prost pochyby a í)ázn!

Rovnž milým jest i Podivín, který se s baronem o mez soudí.

a dceru se statkem dá eledínu. Tkliv psobí Vdova výminlcáka a

žebravý Bratr Bruno. A jak pln vylíen pedvádí se nám mstský
doktor ! Se zvláštní chutí vykreslil básník též milující maminku, state-

ného ddeka, starostlivou, zbožnou babiku, nestárnoucí chvu se zlatým

srdcem, horliv karbanící vážné panstvo, dobrosrdeného pantátu z mlýna,

hašteící se námluvníky, tolikéž vypodobnil pimen setníka bitkého

v povinnosti vojenské a jemnocitného kiom ní, poeticky naladnou,

roztržit studující dívku atd.



Nové písemnictví. — Básn. 211

Trochu strojené vyjaduje svou lásku k vlasti Vysloužilec. Lépe

r to zdailo Stárnu u Valcntori. Opilý Ondej nobodí se jaksi ani do

amee sbírky ani do rámce sonetu, kteráž výtka ostatn také o n-
kterých jiných Zimových znlkách platí.

Jakkoliv se básník v dalším, kratším oddíle, ve Kresbách a dojmech

: cest, místem projíždí po cestách ujezdnjších, poskytl nám za to zde

poutavý obrázek, onde nálady plnou a jinde zase pohnutlivou kresbu

:

jmenuji znlky Co jsem vidl oknem, Obrázek z lesa, V lese. Tetí

oddíl, Bziié myšlenku, poíná verši obdivujícími se nezmorné síle lidu

eského, slaví naše buditele a národní píse, vypráví nkolik rozmarných

anekdot a významných píbh: ze staré knihy, z roku 1848, z mládí,

ze studentských let, a kdož by se divil, že také láska s poesií sbírce

mnohý vdný motiv uštdily.

tvrtý oddíl Nkolik slz pojmenovaný, obsahuje tyto znamenitjší

básniky : Dti Slovace, V jeseni, Zbh, Blázen, Písa, avšak skoro

i všecky ostatní jsou tení hodný jednak pro pvodnost, jednak pro

hbitou, nehledanou, pípadnou, íznou, hojnou, z valné vtšiny ve

-jtrávných verších a v plných rýmech odnou, zvunou dikci. Jen se

iw rojí pestrých a sliných obrázk. Obma závreným oddílm dal

Zima názvy Co láska píše a Z poháru lásky, z nhož tu mohutnjší

tu lahodnjší akkordy se rozlévají. Znlky Z denníku mladé dívky

tvoi miniaturní historku milostnou, cyklus IJfržky z list mladé dívky

odhaluje nám trochu jednotvárné milostné myšlenky horující, na as
nemocí navštívené a zas ozdravlé básníky. Dílo koní tmito dobrým,

snivým okm vnovanými ádky

:

Ty vezmeš verše mé . . . Než sama usedni
v roh zahrady, kde broskev po zdi splývá,

kde z každé šlépje sta upomínek kývá . . .

J;' plna bolstí vždy pí^e poslední!

O 1)U([ mi jitenkou! Já cítím v duši zas,

to jitro toužebné, ten tajuplný jas,

J!'už v píse procitiie

!

Ó miluj ! Víš, že v tvém si najde objetí

mých písní skivánek, jak z dimil vyletí,

své nebe blankytné!

Prožili jsme kus eského života, pobavili se dobrou knihou a

/.avíráme ji tedy s ochotnou pochvalou.

T)v pocídky ver.šem od Otakara Horského zvolily si Krkonošsko

/.i výchoilišté svých píbh. Nazývají se Eliška a Lidka. Tato, menší

objemem, vypráví nám o zápase, v nmžto Lidin milenec, tinanní

strážník Josef, Lidina bratra, podloudníka Jana, zastelí. Jan uznává,

že ho zasáhla smrí spravedlivá, i spojí umíraje ruce milencv. Eliška

jest jméno krásky, kterou malí .Vdol Lusk sezná, sob zamiluje,

z;isj»av s oí ztratí, omylem za vdanou považuje, ale pec po celém

Trutnove hledá, jako/to iJoženu vymaluje, u Kolína kdes opt nalezne

a konené, jak se rozumí, za manželku si vezme. Horský veršuje dosti

lehce a dosti lehkovážn. Jako se v Lidce jen málo povznesl nad

úrove novináské denní zprávy, <lová<lí zase v Elišce a stílí tam
silii /Iiriili;). I, li' ]<a/il\' Ii.dvánek není mramorem.

Erunl. Zákrejs.
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Cas vše iiiiií, i asy. A tak pronikav a kvapn nemnil snad
]

v žádném století jako v tomto. I s lidu stírá zvláštní jeho ráz, uni-

formuje kroj, e a zvyky, a celkového ducha tíští na tisíceré indivi-

duální drobty. Tak ped oima našima hyne kus poesie, samorostlosti a
'

národního ducha, národní bytnosti. Bude proto brzy kulturní djepis

j)0vden všem, a uencm a básníkm, kteí vrné dle pírody a

pravdy zachytili mizející samosvojnos nkteré vrstvy naší spolenosti

národní a uchránili ji tak od zapomenutí, jak to uinil Neruda ve

svých Malostranskijch povídkách, jež práv vyšly ve tetím vydání. Pestrý

to kaleidoskop všelijakých figurek, osob veselých, mladých i starých, ;

podivín, starosvtských byrokrat, duší nízkých i šlechetných, namnoze
nedávné miímlosti náležejících. Nejedná z prací zde podaných není vbec
povídkou, alebrž povahopisem, na p. Doktor Kazisvt, Ilastrman, Jan

Ryšánek a pan Schlegl, a Neruda se tu objevuje jakožto mistr pova-

hokresby. V obrázku Pivedla žebráka na mizinu Pan Vojtíšek a Mi-

lionová jakožto povahy šlechetná a bídná zabírají všecek interes ; dj jest

zde jen k tomu, aby kontrastující vlastnosti obou žebrák lépe vynikly.

Skrovná jest též djová píze v obrázku O mkkém srdci pani Rusky
a v dalším: Jak si pan Vorel nakouil p)énovku: ale jak rázn vyrstá
za rtami Nerudovými celý lovk, tam jedovatá modluše a pohebáka,
zde muž podnikavý, dobrosrdený, ale sousedskou tradicí a upjatostí

Malostranských k zoufalosti dohnaný! Ale mezi všemi charakteristikami

první místo drží Hastrman a Doktor Kazisvt. Hastrman, vlastn pan

Rybá, zakládal si na sbírce domnlých drahokamen ; zvdv na sklonku

života, že jsou to bezcenné moldavity, chalcedony, jaspisy a ametysty,

div si nezoufal, v noci pak vše oknem vyhazovati se jal, až tím vzbudil

dceru a muže jejího, kteí mu domnlé bohatství kamen slibují na-

hraditi bohatstvím lásky. Doktor Kazisvt jest peliv provedená a

vybroušená práce, a s mén úinným závrem. Kazisvt íkali dr.

Heribertu mladšímu, snad proto že jsa lékaem nikoho nechtl léiti,

nýbrž výhradn theoretickému studiu se oddával. Ale jednou, o })ohbu

úetního rady pana Schepelera, osvdil se též vynikajícím praktikusem.

Když totiž neobratností pohebních sluh rakev u brány Oujezdské

spadla, víko odskoilo a mrtvola pán radova se objevila zdšeným
zrakm pítomných, pojednou kde se vzal tu se vzal dr. lleribert a

cho])iv mrtvého za ruku poznal, že není mrtev. Nastal zmatek nad

zmatek, kik a láni — a bylo po pohbu k žalosti mnohých, pedevším
ctné paní vdoviky. Heribert pana radu v skutku vzkísil — a mohl se

te státi nejhledanjším lékaem, kdy by nebyl práv býval podivínským

samotáem.
Pravými povídkami s píslušným zauzleníra a rozuzlením nkolika

se proplétajících píbh jsou hlavn Týden v tichem dom, Jak to

pišlo, že dne 20. srpna roku 1819 Itakousko nehylo rozboeno a Fi-

gurky. V nich Neruda pivádí k plné platnosti svj individuální ráz.

Volba látek, sloh, obrazy a pímry, bleskutné myšlenky, ízný vtip,

cit poukrytý, ale trvale dojímající, zvláštní názor svta — vše jest

zabarveno zvláštní jeho i)vodností. K nmu a skrze nj mluví jen
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život ten, který pekypuje individuálností, ale tu staí jeho duch zobra-

ziti a vyjáditi i nejnepatrnjší. Pravdali, že pravý naturalista by ml
l)sáti místo román samé idyly, ponvadž prý píroda a život vytvouje

jen málo román, ale za to plno povídek a idyl, tedy jest Neruda
pravý naturalista. Všimnme si jen Tichého domu. Stoupajíce kol nho
na Strahov nikdy bychom nehádali, co tužeb a snah se v nm kižuje,

(O rozmanitých povah sdružuje, co tu citu lichého a pravého, co štstí

a bídy pod jednou stechou. — Humor miluje drobné, tsné, prosté,

[iirozené. Tedy ovšem také dti. Každý humorista ml v nich zálibu.

Neruda tou dobrotinou rád protkává své povídky. Hrdinami spisovatel

uinil dti ve Sratorácslarské mši a v humoresce Jak to pišlo, že dne

JO. srpna roku 184!), o pi\l jedné s poledne, Rakousko nebylo rozho-

eno. Ob obklopuje v pravd dtský obzor a vzduch, zvlášt tato pak
iiéinkuje komicky nepomrem snah a sil a penáší nás na chvíli do

-astných dob mládí, kdy jsme se podobnými hrdinami mnli a podobn
v moc svoji vili.

Do živé pítomnosti a do svého vlastního živlu zasáhl Neruda
pro své Figurky. Kaiididát práv odsthuje se na tichou Malou Stranu,

aby se tam mohl bez vyrušování vnovati pilným studiím. Ale záhy

poznal, že se nepotázal s dobrou. Kýženého pokoje nenašel ani v byt
(l)ydlel u konduktorky) ani v dom vbec; milostná pokušení, neurvalos

>oused, koky, slavíci, dti, karbaníci, ba i pátelé jako by se byli

proti nmn spikli, až jej posléz souboj pro domácí paní s dstojníkem
.-> vedený nadobro odsud vypudil. Figurky jsou práce sršící originálním

vtipem a vybroušenou pikanterií. Humor spisovatelv a stálé kontrasty

psobí neodolateln a strhnou i zamraeného mentora. Choutky paní

konduktorky jsou najisto samy o sob špatností, ale smjeme se jim,

ponvadž se samy maí a trestají a ježto se do sít úklad chytne

>trjkyn sama. Že ve Figurkách situace a charaktery komické mají

hlavní úlohu a z nich že se rodí „lehkoperutný vtip dialogu", který

/.vysuje úin situací, zvláštního zasluhuje vytknutí.

Za slabší práce pokládáme Veerní šplechty, jež se nevyznaují
l(; kuriositou svého jevišt a nevázaností hovoru; jemnocitnjších myslí

dotýkají se ponkud mraziv též hospodní scéna U tí Uliji, kde dívka

krásnooká, ale po mužích steštná taní s vojáky, mezi tím co matka
iloiiia umírá; zavolána byvši dom sice odbhne, hned však se zas

\iiri. A s jedním hostem posléz odejde smutek zalíbat. Tak nízké, pod
hladinou lidské umravnnosti stojící duše nikterak nezasluhují ideali-

-.ujícího zobrazení.

Zstaúme tentokrát již pi eském humoru; jjineslo minulé i)olo-

Ictí celou adu knih z tohoto oboru : Stroupežnický, Procházka, Ho-
vorka, Pražský, Hermann a Kostelecký hledli rukou více mén štdrou
rozsévati veselos do trudného eského života. L. Stroupežnický
nazval svou knihu : Lidé sméšní a ubozí, a nepodává v ní jen samé hu-

moresky, nebof lidé ubozí vzbuzují soucit, a kde ten vzkliuje v srdci,

tam s tváe tratívá se smích. A tak hned první íslo prvého oddílu

I nazvaného Koncepty chudých duchem), totiž Žúdos mistra Trnky leda

jen k úsmvu nutká nad uaivností a neumlostí muž toho rázu. Spi-

sovatel patrné dobe' se porozhlédl v díln a rodin chudého mistra
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tínožky a uóinil koncipování žádosti k slavnému inaíistrátu, aby mu
povolil da za dv léta dlužnou doi>láceti v máíéných lhtách, ped-
mtem svého jíenru. Nejapný sloh žádosti, pipojený její autof,'ra a

rozmach k celé této práci starají se jakožto živly komické o veselou

stránku lícn. Jiekitrs obce Jarotické obírá se podobným thematem.

K té satie na neuvdomlé obce a jich starosvtskou správu právem

si spisovatel péro piostil. Vyi)sání porad u starosty i radji u sta-

rostky konaných a charakteristika soused kynou ízností a neminou

se cíle. Druhá ada humoresek nese název Z kraje i z msta. První

její íslo jest vedle Hedvábník a ryb také cenou a dokonalostí první.

Slov Zablondilá píse laik// a nezapírá úzké píbuznosti se Zvíkovským

raráškem, ba mohlo by se nazvati novelistickým jeho bratrem. Jen že

místo Karáskovo tu zastupuje — bota, která ukrývá milostné skládání

pana Mikul. Dejma ze Stíteže. Tato bota a mistrný její pvodce pi-

vádjí do kulturního jinak obrázku živci komický. Dialogy jsou mluv
XV]. a XVII. století mén pispsobeny než v Karásku.

Kulturn historické pibarvení mají též Poslední dnové poddanství

a roboty, ve kterých spisovatel jtouští uzdu svému sarkasmu proti

„pánm," jako jeišt i v jiném ísle, Pohádce o knížeti pánu, kde se

chut ])ase na duševní pemoci poddaného nad zpupnou vrchností. Zdailé

íslo Gustav a Véna vypisuje rozkmotení a nenávis dvou ostrých hoch
Podskalských, kteí ].etrlili dlouholeté pouto pátelství pro buclatou Katy.

Ponn^td Pavla Žnlik;) vzbuzuje otázku, zdali Pavel Žabka — který

antikváe tak dmyslným spsobem napálil, protože se posmíval jeho

zrzavým vlasm — jednou se nestane prohnaným darebákem, budouli

lidé urážeti v stálém nerozumu jeho útlocit. Hojn komických situací

chovají v sob Hedbávnici a ryby; ryby chytal spisovatel, jsa u strýce

návštvou, strýc, náruživý pstitel hedl)ávník, i celá rodina pochutnávali

si znamenit na vylovenýoli kapících, ale nemohli tomu vyrozumti,

kterak se spisovateli dailo je lapati. Zle však bylo, když stará, spiso-

vateli nepíznivá hospodyn na to pišla, že pi chytání ryb za vna-

didlo užíval hedbávník. Strýc, sestenka, hospodyn, vše vypovdlo
našemu rybolovci i)íze, a ml co dlati, než si ji optn získal, aspo
u prvých dvou ; o hospodyninu bez toho nestál. Dj tu hojnjší než

jinde a obratn zauzlený byste postujnije ku pedu; je znáti zkušenou

ruku dramatikovu. Ovšem hlubšího, poetického obsahu práce tato opt
nemá. Mén se nám líbí Jedináek, persiíláže sebe sama, choti a syna.

Že by otec od nezdárného synka nechal si íkati starých osl a vy-

plazovati na se jazyk, o tom pece pochybujeme, zajisté však se tomu

nikdo nezasmje. Nic zvláštního neposkytuje výjev ze života dvou vy-

sloužilých, nyní žebrajících vojín Papšáka a Mcxikána, kteí se v noci

navzájem okrádají, ráno pak se porvou a posléz vyrovnají ; nad to hovor

jejich ovšem salónem nepáchne. Hrubý a málo ušlechtilý sermon vede

se též Na korveté Dagmar. Není však si vru páti, aby vnikala do

spis našich a s nimi do rodin jakákoli nízkost", tím mén nízkos mluvy.

Netšímeli se všichni, že jsme po dlouhém namáhání konen dospli

k elegantní, vytíbené konversaci? Jesti ona orgánem a znakem spole-

enského života. ím hrubší mluva, tím nižší zajisté též stupe spole-

enské vzdlanosti. Jaký ostatn má hrubá mluva úel? Vtip se jí
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- nahradí, a Stroupežuiký takového prostedku nepotebuje, aby ilo-

vjšoval eftekt svých i)rací. Cikánské ktHinif jsou i)kn sestrojená ne-

velká, protkaná živly náhody a zvle. — Tetí ada podává Prahké
I liaraktcrni kaleidoskopy. Kus veerního ruchu vypisuje nám feuillctonek

/ Pražských Pikopu. Služky a potíže s nimi tepe a káe Pražská

paptavárna na ele; spisovatel se tam ukryl za stnou, aby naslou-

cháním mohl odhaliti nkolik scén z této kanceláe, kde služky odklá-

dají skromné masky a spouštéjí stavidla pomluvanosti své. Soiihojeiii

v kavárn, humoristickou kapicí, ukonuje se pestrá galerie Lidí

smšných a ubohýcli. Vivut se(iuens!

Mnohoslibný talent vyrstá písemnictví našemu ve Franty Pro-

chá/ k o v i, jehož humoristické prvotiny vyšly u Miškovského v eském
Brod za i)rostým nadpisem Humoresku. Procházka není pilným te-

nám neznám; hned prvními pracemi svými, Miroslavou z Lestkova

a Peslavským dvorem dobyl sob pízn eského tenástva. Co se

humoresek v pítomné sbírce podaných týe, nejsou ješt sestrojením,

povahokresbou a slohem bezvadné. Má jediná láska a Kterak frajlr

Žižka opanoval pole jsou více híky než opravdové komposice, au tu

dj není nový, než jen trefnon reprodukcí jednotlivých povah a vo-

jenským slohem zajímavý. Mezi marody nacházíme v druhém oddíle

zdlouhavé poi)isy a nedostatek dje i vtii)U. Vypsáni tu raaroiléi do

zdravotního vozu cestou k nemocnici pibírání a v této ležící. Prvý

kus toho líení jest ovšem šavnatójší a jadrnjší, a jmenovit Martin

Straka, tento nenapravitelný lehkomyslník srdce z gruntu dobrého, po-

dail se spisovateli jak náleží dobe. Celkem pak otevírají tyto vojenské

humoresky laikm dobrý rozhled po hrubém život vojenském a vojákm
oživují ui)omínky na léta služebná. V dílu druhém spisovatel naplnil

toulec své satiry nejhojnji v Zázraném ševci. Metamorosa ševcova

uení sic práv esthetická a mohla snad s jinou býti zamnna; ale

když už byla dokonána a švec jde do svta „dlat karriéru," spisovatel

pojednou pichází do ohn a i)oíná tak obratn a hbit metati šípy

na vše strany, že zai»omínáme nelahodného námtu. Taková (jni pro

quo, jako v obrázku Po posledním sthováni, nejsou vzácností, ale po-

strádají té delikátní povahy, které jim uštdil náš autor. Pedpokládá
také tuze mnoho nemožných omyl; ale budsi. Místo však co by šlehy

>atirické se mly svážeti na lehkomyslnost ve svazku manželském,

\idíine tn po píkladu Vídenských a Paížských humor list smovati
osten humoresky k uvolnní tohoto svazku a k podrývání ženské vr-
nosti a ctnosti. Kultus trancouzské pikanterie a lascivnosti pichází

teíF v naší literatue píliš do módy. Toho, že také spisovatel má pi
komposici svého díla pamatovati úinku, jejž vzbudí u tenáe, mnozí

II nás dbají málo nebo nic. A pece práv naše eské tenástvo po-

tebuje sílivé, zdravé a nikoli dráždivé a zmalátující potravy, a práv
naše eská spisba má nejmén i)iiny vypírati se úkolu, jejž literatura

na p. u Poláku, Madar, í^véd a jinde svdomit a piln plní, tedy

vychovávati národ, a to tak, aby o jeho hráze se lámala vava vln

I i/ii h. A teba tam i onde vláeli svou literaturu skrzt; hampejsy a

>toUy, my máme jiný ideál, jiný úkol ped sebou, jenž žádá isté, po-

vzncující lásky, celých muž a ne mdlých tasonožek, my chrame
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slovanské ryzosti, jež jest národu ke cti a zárukou skvlejší budouc-

nosti. — Ani na Vrném pátdutvi Varisa a Paila jsme si nei»ocliutnali

podle páiu'. Vidíme ovšem vzory ped sebou, víme i obrovským
výkonm Jcjicli v erném pivovae, výborné jest pointována nesi)oleblivosf

novináských lokálká, lehkovrná zvdavost Pražan a zveliující moc
paní Fámy : ale nedostavuje se žádoucí rozjaení, ponvadž místy pravd
nepodobnost tuze bije do oí, a vnitní jádro i poetický nádech schází.

A humoreska pec patí do poesie? Z pobytu v Bulharsku vyplynul Mj
fajtondžija Mehemcd AU, kteráž humoreska úinn illustruje Kantovu
definici smšného : rozplynutí velkého oekávání nive, — Jakkoli tedy

touto sbírkou Procházkových Humoresek slovesné umní eské se ješt
neobohacuje, pece tryská z nich všady mohutná a svží síla humoru
a komiky, a plno v nich zvlášt satiry ízné, pvodní a eské.

Od Jos. M. Hovorky vyšly "nákladem A. Reinwartovým „genrovc

obrázky ze života knihkupeckého" pod názvem Z ptaí perspektivy.

l'hledná knížka uvádí v skutku nové látky do beletrie naší. Život knih-

ku])ecký dle ní však nechová v sob mnoho poesie. Mladík pro literaturu

nadšený se svými pedstavami o psobnosti knihkupecké zvábený oddal

se tomu stavu, ale místo svých ideál našel ven a ven praktického

chefa, jenž místo vdomostí literárních na nm žádal, aby uml balíky

svazovati a s ušetením motouzu rozvazovati; v ostatním personále

poznal sobce, kteí klamou a šidí na vzájem sebe i chefa, zkrátka

„místo romantických údolí, šavnatých luk, zelených hájv a eících
se vodopád objevily se mu nedohledné, hložím a kopivami poseté

planiny, podobné prose života nejvšednjšího." Prchal i»roto rychle

odtamtud, kde hledal chrám osvty, ale našel jen kupecké sín, pro-

saické chefy, prosaické podízené i prosaické obecenstvo. Nehledíli

spisovatel tuze zamraen na vc? S odchodem našeho hrdiny koní
l)rvý, vlastn beletristický oddíl sbírky : Pro domo sua. Druhý nese

název : Pro corona, a má ráz nkdy publicistický. Tu se tepou literární

spolky, škodící prý obchodu knihkupcovu, dále malomstská knihkupectví,

v nichž se prodává všeho jiného víc než knih, rzní odbratelé knih

(mladý universitní i)rofesor, skladatel dramat, stavitel a j.) ;
prodeji

školních knih vnován zvláštní obrázek, rovnž knihám modlitebním

;

netenos, nepodnikavos a jiné vady eských knihkupc docházejí po-

kárání. Švindl, který se dje s obrázkovými knihami pro mládež,

mnohého pekvapí, ale každý pítel mládeže a cti našeho národa bude

za poctivá ta slova {Vánoce literární) spisovateli povdéen. Trpká

pravda vyznívá ze slov, jak velmi se mýlí, kdo se domnívá, „že v tchto
knihách najde mládež njaké tení o své vlasti, o své historii, o svých

vznešených pedcích, že najde v ní povzbuzení k inm šlechetným,

vznešeným, že tíbiti se bude zevnjší úpravou vkus a smysl pro lepos
a krásu;" pes všecka hrdá slova o pokroku národa a rozkvtu litera-

tury šklebí se na nás v jednom z nejdležitjších odvtví eské sloves-

nosti obluda neestné závislosti na nepátelské cizin. — Spisovatel

však, i když nám v tchto „genrových obrázcích" feuilletonistickou

a publicistickou formou pedstavuje skrovné radosti a hojné strasti

knihkupeckého stavu, umí zase také buditi pro ten stav sympatie.

Snad knížka nezstane docela bez následk vci prospšných, aspofi
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jí toho upímn pejeme ; obecenstvo zajisté vzliledcni k zajímavému

obsahu a feuilletonistické form „obrázk" rádo pehledne nkterou

uevytíbenos dikce nebo nedost plastickou povahotvorbu.

Družný život našich pedk, jak se odehrával v Praze a pedevším

ua jich hradech a statcích ve století 16. a 17., obral si E. J. Pražský
za jtedmt Historických humoresek, které vydal v Ottové Laciné knihovn.

Jest jich šestero a komponovány jsou vtšinou jednoduše, ale vesms
rozmarn. Bystejší vynalézavostí a umletjší osnovou se honosí nej-

vtší práce sbírky, lahodná kvtinka Potenštejnská. Zde dj se stupuje

;i dosti napínav zauzluje ; v ostatních hlavn žárlivost hraje dležitou

-tránku v rozliných následcích svých. Povahy našel spisovatel namnoze

už hotovy v pramenech svých, ale dovedl je oste znovu podati. Od
bžného zvyku odchyluje se v tom, že nám líí veselejší a jasnjší

stránky eské minulosti a na jich mužných pednostech i všelidských

>labstkách mysl tenáovu osvžuje a rozjauje. Jako pak život a

>uahy pedk bývaly provanuty libým duchem vlasteneckým, i zde za-

ihováno a podáno ovzduší to. Vtip spisovatelv jest veskrze situaní,

;i jadrná a celkem prostá dikce jest asov pibarvena, najm po

-kladcbné a fraseologické stránce. Pekvapilo nás však, že se do ní

vloudilo tolik dávno už pekonaných chyb. Tvá dívina pijmula žalost-

ného výrazu (99), budeš míti dvou dcerušek (137), uzmul a podobné

poklesky pec už by se nemly opakovati ! Jinak pátelé lehkého tení

ilobe se pobaví sbírkou, a si)isovatele sluší povzbuditi k další v tom

oboru innosti. Frant. Bitý.

Rozhledy v djinách souasných.

v Praze, due 20. úuora 1885.

-li zalirailióué: BiilIi:irKký snéin a železniní otázka. — Z Výcli. Rumelic. — Úapch
-ký v Macedou i. — sfavnt opravy ve Francii. — Voleni Ustinovi?. — Clo z obiií. —

•tvl v 1'ijdIííuu. — Opposice v ii6ii>cckém snmu prt)ti nisniarckovi. — Obilní cla. —
'^a<Jui politika. — Dyiiiniituié atentáty. — Válka v SuJanu. — Smrí geu. Gordona. — Itálie

v Kudém inofi.

IJulharský snm ukonil 14. února své první zasedání, vyídiv

rozpoet na bžný rok a pedlohu o stavb železnice bulharským kní-

žectvím od Caribrodu na srbských hranicích k Vakarelu na hranicích

východorumelských. Železnice ta vystavena bude ve správ státní. Jest

to na bulh. knížectví vypadající ásí trati, kteráž spojovati má Caihrad
ilakousko-Uherskem. Z Pešti na Blehrad a odtud k Niši jost již

/.eleziiiní spojení provedeno, rovnž vede železnice z Caihradu ))cs

hrinopol a Plovdiv až k Bélovu. Po vystavní bulharské dráhy, kteráž

arci jiovede pes Srédec, zbude pak již jen nepatrná ás od Vakarelu

k Bélovu ve Vých. Humelii, jižto zbudovati má Turecko, — Díve než

itulharský snm ukonen byl zemský snm východorumelský jenž

pijal vládní pedlohu o spojení Jambolí s Burgasera tratí kolejovou.

V Macedonii do.sáhIi Bulliaii významnjšího úspchu rozšíením
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církevní samostatnosti. Fermaneni sultánovým (10. ledna) udlena bylii

I mlh. exarchovi (lilavé samosprávné hulli. církve) moc jmenovati biskup}

v diecesícli Ocliridské a Skoplijské. Tím získali Bulhai macedonští neli

vetší svobody aspo i)osily v národním boji jjroti Ilekm.
Ve Francii schyluje se šastné ke konci zákonodárné tyletí,

kteréž poínalo se za dosti povážlivých známek. Snmovna 21. srpna

1881 zvolená vyhlašována již najted za cliambrc réormatrice, za sné-

inovnu velikých oprav. Za dojmu mínní toho namáhali se všichni

rojjublikánští kandidáte vystupovati i)ed volii s programy co nejsvo-

Ijodomyslnjšími. Voliové dávali tak mnohoslibným kandidátm s radosti

své hlasy, a trnácte dní po zahájení snmoven pevzal Leon Gambetta
pedsednictví ministerské z rukou Ferryových. Avšak proti hlavní oprav
(iambettové, proti volení listinovému ozvala se snmovna, a Gambetta
padl. Njaký as podobalo se, že francouzská republika jest bez vesla

i bez kormidelníka, že nemá pevné vtšiny a žádná vláda že se trvale

neudrží. Gambettv nástupce, Freycinet, po nkolika msíní vlád,
pi níž oi)íral se o mírnou a krajní levici, ustoupil Duclercovi. Ale

smrtí Gambettovou rozviklány ješt více vnitní pomry, za nedlouho
nastoupil Fallires, jehož vláda nebyla vbec vládou nýbrž jen zmatkem.
Teprve když 21. února 1883 nastoupil opt Jul. Ferry. ustálily se po-

mry, a z bývalé strany Gambettovy, jednoty republikánské, a píbuzné
jí jednoty demokratické, k níž i Ferry náležel, vyvinula se pevn;i

vtšina. Slibované opravy nebyly sice vesms provedeny, nicmén pí-
sluší snmovn té právem název snmovny opravní. Provedla opravy

zákona branného, zákona o obecném zízení, zákona o vypovídání pro-

vinilc ze zvyku do osad zámoských ; dv pak nejdležitjší opravy
ponechala si na konec: o zmn volebního ádu do senátu a o volební

oprav snmovny poslanecké.

Oprava volebního ádu do senátu provedena nad oekávání Idadee.

Píšt pozbývá platnosti ustanovení o doživotních senátoích, avšak
ti, kteí jimi jsou, ostanou do vymení neb dobrovolného odstoupení.

Mimo to rozšíeno právo volební. Díve vysílala k volb každá z o().t)97

obcí francouzských po jednom plnomocníku, a již ítala nkolik set

duší aneb nkolik milion. Nyní stoupá poet zástupc dle potu
obyvatelstva. Všechny radikální zmny byly zamítnuty. Dotyný zákon
prohlášen 11. pros. Volby odstupující tetiny senátu (volba dje se na

!) let a každého tetího roku odstupuje tetina volených senátoru.

k nížto druží se místa úmrtím neb odstoupením uprázdnná), konané
25. ledna byly novým dkazem, že myšlenka republiky stále a znané
\e Francii se šíí. Pi všech volbách od zavedení republiky pozbývají

monarchisté hlas, a jsou to již volby snmovní, senátní, obecní aneb
krajských zastupitelstev. Pi volbách senátních jeví se ztráty jejich

s jistou pravidelností íselnou. Pi volbách 5. ledna 187!) zvoleno (i(l

republikán a 16 monarchist, ti léta potom 8. ledna 1882 zvoleno

0() republikán a 13 monarchist. Pi posledních volbách 67 republi-

kán a 20 monarchist. — Poet monarchist obnáší nyní v senát
již jen 68 hlas, dle jiných výpot dokonce jen 64. Ped šesti lety

dodlali se republikáni v senátu prosté vtšiny, ped temi lety stoupla

vtšina ta na dv tetiny, a nyní obnáší pes ti tvrtiny. Porážka
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nionarchist jest tím citelnjší, jelikož mají želeti ztrát jako Broglia,

Fourtoiia a Bruneta. — Mezi republikány zvítzili hlavn kandidáti

ubou jednot, republikánské a demokratické. Zvoleno bylo tém 30 po-

slanc, kteí ve snmovn náležejí k vládní vtšin, kteráž nyní v senát
. ítati bude 190 len. Krajní levice prosadila ti své kandidáty, tak

/e tato frakce ítati bude v senát asi tucet hlas. Odštpenci od

levého stedu pod doktrináským vedením Jul. Simona ítají asi 25

hlas; již za posledních tí let nebyli s to, aby pomocí pravice dosáhli

vtšiny proti vlád, nyní jsou úpln malomocni. — Mezi obma hlav-

ními stranami vtšiny jeví se sice rozdílné snahy, jedni jsou konser-

vativnjší^ druzí liberálnjší neb i radikální, a nepochybn nadejde

i francouzskému senátu doba, kdy republikánská vtšina rozdlí se ve

wliigy a torye. Na ten as však, kdy mají ješt monarchickou opposici

jtroti sob, nebylo by dlení takové ani politické ani nutné. — Re-

publika stojí na pevných základech, agitace monarchických stran ne-

mohou jí ublížiti, jediné, co by jí mohlo uškoditi, byly by vlastní jej:

chyby.

Druhá velká oprava volební, a sice Gambettova, kterou snmovna
na poátku zasedání zamítla, pijde záhy na denní poádek. Snmovní
výbor pijal již všechny zásady pedlohy té a zamítl dodatky jim si:

|)íící. Jest to scnifin de listes, volení listinové, jehož snmovna za

(iambetty tak se lekala, které však nyní dle všeho má pojištnu znanou
vtšinu. Podstata jeho záleží v tom, že místo volby jediného poslance

v každém okrese konati se má v celém kraji volba tolika poslanc
najednou, z kolika jednotlivých volebních okres kraj se skládá. Vláda

oekává, že snmovna takto zvolená bude jednotnjší a bude míti vtšinu

znanjší a pevnjší nežli snmovna vyšlá z voleb okresních.

Že vláda Ferryova, sestávající z pívrženc svobodné tržby, se

"•Uiodlala podati pedlohu o zvýšení cla z pšenice s 60 cent. na 3 fr.,

je skutek pro zemdlské pomry v Evrop nikoliv bezvýznamný. Ame-
rika a Indie tak povážliv tísnily ceny zemdlské výroby svou soutží,

/.e vláda vidla se nucena ohlížeti se po prostedku na ochranu výroby

rolníkovy.

Z Oojišt Tonkinského stihla do Francie potšitelná zvs! Ne-
snadný podnik válený, jejž generál Brire de lsle poal s veškerou

mocí svou, aby zmocnil se dležitého místa Langsonu na severovýchodní

hranicí tonkinské, byl šastné proveden. Ped dobytím Langsonu (13. února)

pedcházelo vítzství nad íany u Dongsongu. V kratší dob, než

pi velikých pekážkách polohy sami oekávali, provedli Francouzi

skvlý válený in, jenž slouží ke cti jak generálm tak vojsku jejich,

.lest pochopitelné, že vítzství to povzbuzuje nejen národní hrdos fran-

couzskou, ale i vdomí, že francouzské vojsko dosahuje opt své bý-

valé výše. Vítzstvím tím jest "'rancouzm Tonkin celkem pojištn,

obsazením Langsonu uzavena íanm cesta, kterouž mohli vpadati do
delty ervené eky a rovinatých konin tonkinských. Francouzi mohou
nyní íany již na samých hranicích odrážeti, mimo to mají sami volnou

cesta do jižních krajin vlastní íny. Mandarinm v Pekingu mohou
oplatiti nyní za úastenství ínské v dosavadních bojích o!)sazením bo-

hatýcli krajin jižních a podnícením mohamedánského obyvatelstva ku
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vzpoue i)r()ti panovnické rodino a Pekingskó kamarillc. Jsou to krajin.\

povéstné strašnými vzpourami Taipinfískými, které ped lety vládu éínskon

pivedly na i)okraj záhuby. Na dalekém východ obrátil se list úplnc

ve prospch francouzský.

liokoyímí nénieckého íšského snmu v lierlín od zahájení jeho

po vánoních prázdninách (8. ledna) vyznauje se adou menších útoku

l)roti íšskému kancléi, zejména jsou to nepatrné škrty v íšském
rozpotu, jež namíeny jsou proti osob Bismarckov. Tak navrhnul

výbor, aby škrtnuto bylo 50 000 mark z položky 150.000 m. na pod-

poru vdeckýcli snah k výzkumu stední Afriky a jiných území. Po prudké

dvoudenní rozprav (9. a 10. 1.), v níž Bismarck ptkráte uchopil se

slova a dorážel na snmovnu, že nepodporuje jeho koloniální politiku,

usneseno proti jeho vli, aby vc vrácena byla výboru. Pozdji (24. 1.)

povolena pak celá položka. Podobn zamítnut díve od téže vtšiny —
sestávající / liberál a katol. stedu — požadavek 20.000 na tetí

místo editelské v nmeckém kancléském úad, a Bismarck horliv

se ho domáhal jakožto nezbytné pro sebe pomoci a celou svojí vahou

o jeho povolení se zasazoval. Rovnž pes drazné ohrazování Bismar-

ckovo uinny menší škrty ve výdajích na trojí konsuláty v zámoských
krajinách, jež Bismarck uvádl ve spojení s koloniální svou politikou. —
Jediné, v em kn. Bismarck dosáhl bezpené vtšiny, jest zvýšení cel

z obilí a díví. Zvýšení tomu byly píznivý ob frakce konservativní,

katolický sted a vtšina národních liberál. Hlavní pedloha navrho-

vala zvýšení cla ze žita na 2 marky ze 100 kilo, snmovna pijala však

(10. února) se souhlasem vlády zvýšení na .3 marky, dále i)ijala vládní

návrh na zvýšení cla z pšenice na 3 m. Bismarck i tu optovn za-

sáhl v rokování a dovozoval, že zvýšením cel má se pšenice a žito

zdražiti, aby hospodá proti zahranin soutži mohl vycházeti, po-

nvadž jí tak stísnny byly ceny obilní, že hospodái výroba se ne-

vyplácela.

Právem mohlo se zváti Nmecko dosud národem osadník bez

osad. Velký poet osob vycházel a vychází posud z Nmecka do ci-

ziny, aby tam hledal výživy. Celkem nachází se nyní mimo obvod n-
mecké íše okolo 3 mil. Nmc, píslušník íše, nepoítaje Nmce,
kteí v Americe, Rusku a j. se naturalisovali. Kn. Bismarck zanáší se

nyní smlými plány, aby zjednal Ninecku kolonie, do kterých by pal<

odvádti se mohl proud vysthovalecký a sloužil tam prospchm do-

mácím, K loni nabytým rozsáhlým koloniím na západním pobeží
africkém pidružily se koncem minulého roku i mnohé pobežní krajiny

na Nové Guinei, Nové Britanii a Admiralitní ostrovy. Soustavn a bez

nejmenších obtí zabírá Nmecko pímoské koniny, jež nemají dosud

pán, a které v budoucnosti mohou mu býti prospšné, K tomu pidruží
se nyní i paroplavební spojení s dalekými koninami východními. Pí-
slušná pedloha, o níž výbor snmovní se neshodl, vzbudí sice mnohou
boui ve snmovn, ale zdá se, že posléze Bismarck pece zvítzí

s celým plánem svým, jelikož veejné mínní v Nmecku má na své

stran.

Revoluní strana irská provedla v Londýn nové útok)/ dtpia-

mitové, jež tentokráte namíila na nejpamátnjší budovy anglické, staro-
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bylý Tower a parlament pi posvátném opatství Wcstminsterském.

Krátce ped tím udaly se bez zvláštního neštstí dynamitové výbuchy

v železnici pod Londýnem a na známém most pes Temži. Ani vý-

liuchy v Toweru a Westminstru (24. ledna) nemly za následek kata-

>trofu. Jen málo osob bylo zranno. Za to však budovy utrply dosti

velikou pohromu. V bílém Toweru, nejstarší to ásti hradu Londýnského,

]troraženy byly stropy, zniena ást starého arsenálu a porouchány zdi

kolik metr silné. V parlament zpsobena veliká spousta jak uvnit

-némovny tak v pedsíni. Nicmén bylo vše pimen opt opraveno,

tak že parlament bez závady 19. února mohl býti zahájen. Stala se

l)0uze rozsáhlá opatení bezpenosti, aby snad parlament nebyl ped-
mtem útoku v dob zasedání.

Obecnou pozornost obrací na se optn stav vcí v Egypt a

S a dánu. Po celý rok již, co podnikl Gordon svou bohatýrskou i do-

l)rodružnou výpravu do Sudanu, upíraly se asem oi Evropy k hor-

nímu Nilu, tím více pak v dob poslední. Gordon vtrhl 18. února m. r.

do Charturaa, kde od obyvatelstva, jež ho mlo v dobré ješt pamti
/ dívjší jeho vlády v Sudanu, byl vele uvítán. Úel jeho cesty —
mírumilovn dohodnouti se s africkým prorokem a nabídnouti mu vládu

nad Kordofanem — se nezdail. Bojovné zástupy mahdiovy stahovaly

-e stále více kolem Chartuma, až tém nadobro jej sevely. Však

(iordon mohl se držeti i s menšími silami. Poloha Chartuma — rozlo-

/.oného na ostrohu, jejž tvoí pi svém splynutí Bily a Modrý Nil — jest

nesnadno pístupna, a arabští bojovníci neodvažují se dobývati pevných

míst. Pece však Gordonovi, jenž odíznut byl od všeho spojení a jen

náhodou posílal nkdy listy do Evropy, hrozilo ím dále tím vtší

nebezpeí. Po mnohém váhání odhodlala se posléze vláda Gladstonova

vyslati výpravu, aby Gordona z Chartuma vybavila. Odchod výpravy

protáhl se až do podzimku, tak že generál Wolseley (vybraný k tomu
pro své vítzství v záí 1882 nad povstaleckými vojsky Arabi beje)

teprve v listopadu vytrhnouti mohl z Kahýry s mocí 7000 muž íta-

jící a co nejlépe opatenou velbloudy, koni, skládacími lodmi a všemi

potebami na cestn tak nebezpenou a nesnadnou, v krajin, kde již

-amo ponebí bývá Evropanu osudným nepítelem. Po nesmírných obtížích

-tihl posléze (II. ledna t. r.) Wolseley do Korti. Odtud zahýbá se

Nil rozsáhlým obloukem k východu, tak že nehled ani k velkému

jiotu proud — (jež souhrnem jsouce nazývány tvrtými a pátými),

jdavhu tém iní nemožnou — jest výhodnjší a kratší cesta pouští

IJajudskou smrem ttivy oblouku toho k Metáme. Z Korti Wolseley

jo.4t telegrafoval, že jeho posel vrátil se s dobrými zprávami od Gor-

ilona, jenž každé noci pehlížel své vojsko na péti párnících ubytované

( dalekohledem se stechy svého paláce pozoroval vojska mahdiova,

l<tcrá ho svírala. íienerál Stewart vytrhl asi s l.óOO muži, velbloudy,

koni a p. od Korti k Metamé. Bez odporu dorazil až k bohatým pra-

menm u íiakdula liluboko v rozervaných, pustých skaliskách prýštícím,

Hvšak cestou dále utkal se u pramen Abuklcjských (17 ledna) s mocí

lO.OOO bojovník, jež mahdi proti nmu vyslal. S citelnými ztrátami

/vítzil Stewart a zmí)cnil se hnedle i>otom i Mctamy, kde však sám
M-žcc byl rann. Zde utáboilo se vrtjsko jelio, a ásf. jeho se na dvou
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lodích pod vrchním velením plukovníka Wilsona pustila po Nilu k Char-
tumu, aby vstoupila s (xordonem ve spojení. Avšak kdy/ 28. ledna

mstu se piblížila, s úžasem sliledala, že jest v moci nepátelské, že

zaujali je celé bojovníci mahdiovi. VVilson sám jedva se zachránil.

Na ústupu v Nilsky-ch proudech (šestých, prosted mezi Cliartumem a

Metamou) ztroskotaly se s ním obé lodi, a njaký as ocitoval se

v krajním nebezpeí, že od nepátel s beliu bude na ostrov, kam se

uchýlil, pepaden a poten. Pozdji teprve podailo se mu uniknouti

na lodi ku pomoci jemu zaslané. Zatím i Metama upadla opt v ruce

povstalecké. — Chartum octnul se dva dni ped pícliodem Wilsonovým
v moci arabské. Zrádný Farag pasa vydal je pi úsvitu 26. ledna

mahdimu. Gordon, jenž vytrhl s hrstkou svých vrných z vládního

paláce, padl i)roklán kulemi a oštpy povstalc. Fanatické davy su-

danské povraždily v mst vtšinu obyvatelstva, mezi jinými i rakou-

ského konsula Hanzala, rodem Moravana.

Zvst o katastrof té mla v Anglii zdrcující úinek, nicmén
rozhodla vláda, že vyšle nové, vydatné posily Wolseleyovi, aby mohl
zmocniti se Chartuma a uiniti poádek. Znaný tento pomocný sbor

nepjde však dlouhou cestou po Nilu z Kahýry, nýbrž ze Snakima od
Rudého moe k lierheru. Po ten as, než dojdou posily, bude míti

Wolseley nesnadnou úlohu uhájiti se proti etným nepátelm. Jiný

oddíl výpravy Wolseleyovy, jenž pod velením gen. Earla nastoupil cestu

po Nilu, svedl (11. ún.) za tvrtými proudy u ostrova Dálky krvavou
bitku se Sudanci, kteí obsadili skaliska nad Nilem. Angliané zvítzili,

ale želí ztráty velitele Earla i plukovníka Eyrea, kteí v boji padli.

S válením anglickým souvislou a do jisté míry i)ckvapující

událostí jest obsazení. Asaahit n Massnahii od Itala. Jsou to (zejména

Massuah) hlavní pístavy na africkém pobeží Rudého moe. Tetí,
(severn od Massuahu), jest Suakim, kamž míí druhá výprava italská.

Italský ministr války má krom toho pohotov 15.000 muž, kteí
každé chvíle mohou býti vypraveni za moe. Pobeží, jež Itálie pod
titulem okkii])ace má zabrati, sahá od zátoky Assabské až k Suakimu
a táhne se okrouhlým íslem 900 kilometr podle Rudého moe. Za-
brání jeho provádí se ve shod s Anglií.
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JARÉHO VKU"
obrázkového asopisu pro mládež

|r práv vyšel 3. sešit s bohatým obsahem slovným a s 32

peslinými illustracemi.

Jakož jsme jiŽ v prospektu k 3. roníku „Jarého

Vku" slíbili, vydáme

letos zvláštní oljrazové prémie,

kteréž bude moci získati každý odbratel „Jarého Vku"
bez výminky. Dosud nerozhodli jsme se však o ped-
mtu, i není volba také snadná, jelikož nabízejí se nám
'' nkolika stran pekrásné obrazy, mezi nimiŽ jest volba

žká. Na všechen zpsob mohou P. T. odbratelé „Ja-

ho Vku** oekávati prémie krásné, kteréž budou jim

radosti a k potše, domácnostem našim pak k ne-

alé ozdob. Piiníme se, aby píplatek na tyto prémie

Dyl nejnepatrnjší, i mohou nám P. T. odbratelé „Ja-

•^ho Vku" dvovati, nebo nebží nám pi vci té

njaký obchod, jak asto pi prémiích bývá. Dokázali

me to pi „Svtozoru", kdež píplatek na prémii v krámské
n 5 zl. inil pouze 60 kr., kdežto 40 kr. spotebovaly
vlohy za frankování a expedici. Doufáme, že již v prí-

ím aneb jednom z nejblíže píštích ísel bude nám
možno podati zevrubnou zprávu o prémiích k letošnímu

a k píštím roníkm Jarého Vku^
Zárove dovolujeme si oznámiti, že k žádosti s mnoha

ran vyslovené uinili jsme opatení, aby „Jarý Vk"
vycházel 2krát msín, vždy o 2 arších. Tím rozmnoží

ovšem výlohy naše, nebo pibuds 6 arch textu,

o 12 obálek a o frankaturu na 12 nových ísel, což

'''•lá znaný náklad. Pes to však ponecháváme staré

pedplacení, oddávajíce se nadji, že P. T. odbratelé
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vidouce naši dobrou vli a snahu, kteráž smuje k nej-

vtšímu zvelebení „Jarého Vku", piiní se, aby aso-
pisu našemu zjednávali nových a nových odbratel, by
vtší výeiaje se uhradily.

Kojíce se touto bezpenou nadjí pistupujeme s chutí

k novému povznesení „Jarého Vku", zasvceného zdaru

a prospívání vlastenecké naší mládeže — píštího to

národa!
Nakladatelstvo „Jarého Vku".

Roník I., který obsahuje 1 49 básní, 66 vtších menších
povídek. 37 lánk pouných, rozmanité zábavky a pílohy hu !ební,

148 vyobrazení, jest dosud na sklad a prodává se po 4 zl.,

ve skvostné vazb po 5 zl. Desky o sob 80 kr. (se zás. doporu. 1 zl,).

H^" Roník II., obsahující 111 básní, 44 povídek, 33
lánk pouných, rzné zábavky a hudební pílohy, a vyzdobený
173 krásnými lUustracemi, stojí 4 zl., ve skvostné vazb 5 zl.

Desky o sob 80 kr. (se zásylkou doporuenou 1 zl).

r v
Na .,JAI^Y VJEi' pedplácí se s pošt. zásylkou:

na rok 4 zl.

na pl rokn . . . . 2 zl.

na tvr roku 1 zl.

Pedplatné zasýlá se pod adresou:

Administrace JARÉHO VKU v Praze.

Od nejlepších našich spisovatel

knih za zlatku !
' / knih za zlatku!

lO.OOO odbrativlu!
Letošní roník „LIBUŠF]" pinese 7 ísel od nejpednjšícl:

spisovatel e-vských, a to:

Aloisa Jiráska (ís. 1. a 2.): Poklad.

F. Heritesa (ís. 3.): Tajemství strýce Josefa.

Fr. Stránecké (ís. 4.) : Nkteré rty.
V. ezníka (ís 5): Pod praporem nadje.
Elišky Krásnohorské (ís. 6.): Povídky
Fr. Cliahipy (ís. 7.): Naše ves jindy a dnes.

Krámská cena spis tchto iní ZZZ "4: 2Sl.
lenové obdrží je pouze za roní píspvek X 2Sl. lir

Xa zúítylku jeduotlivých ísel piplácí se rou 30 kr.

lenský píspvek mže se složiti u každého sbratele nebi"

v každém knihkupectví, neb pímo ij

V administraci „Libuše" v Prazel
Spolek náš za 14 let psobnosti své vydal 87 knih v kráinskél

cen 52 zl. 50 kr . v poetu 85)5 arch neb 14320 stran. Pi*ipadá tedjl
jedeu arch lenovi „Libuše" na 1' j kr. Výlioda to tudíž ueobyejnál
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SBORNÍK illiistrovan^cli ROMÁN.
Práv vyšel sešit
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(Lkii/.ka ílliistr.KM K. /illicha.)

Ježto mají velecténí pp. odbratelé a tenáové „Sborníku
ustrovaných román" již 4 sešity v rukou, mohou sami pro-
sti soud o tomto literárním podniku — jeho vnitním obsahu, jeho

nravé, jeho illustracích, jeho levné cen td. Máme za to, že
horník" v každém ohledu obstojí ped jejich soudem. Pravili
ne v prospektu, že chcemfí podati obecenstvu eskému zdravé,

ysl povznášejici, ducha ušlechující. rozhled a vdomosti rozšiující

teni. kterýmž budeme smovati k vyplenni krvavé literatury a
vytlaeni nmeckých román, u nás dosud zhusta odbiraných —
tušíme. /'• již tyto tyi seSity pouí každého, že nebyla
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pouhá slova, co jsme slíbili. — Mže „Sborník" náš ísti každ)'

len rodiny, a tení to nejen ::e jest pro každého poutavé 4
zajímavé, alebrž spojuje se v ném milé 8 užiteným. tená nejeí

že se baví, ale sbírá nové vdomosti.
O illustracích pak ozývá se jediný hlas, kterýž vykazují

jim pední místo, co se týe ceny umlecké. Jsout to v pravdí
a bez pehánní obrazy nad obyejnos povznesené, svdící

mistrovství pvodc svých . . . Vizme pak poet iilustrací

V prospektu slíbili jsme, že každý sešit ítati bude 5 vyobra-
zení, ve skutenosti však chovají tyto 4 sešity iliustrací 31, tedy
každý prmrem o 3 více než slíbeno ! Patrno z toho, že ne-

šetíme nákladem, což vysvítá i z toho, že skoro polovice tch
obraz jest vtších rozmr, any plní celou stranu. Tím ovšem se

obrazy velice zdražují.

Co se konen týe levné Ceny „Sborníku illustrovaných

román" — ta bije sama sebou do oí, pi tak sliné úprav^
pi tak jemném a silném papíe a pi tom množství obraz,
1 kdyby „Sborník" náš nepinášel obrazy žádné, byla by velice

levnou cena 24 kr. pí tak obsáhlém sesitu, jenž vyplnil by 2 ano

3 sešity malého formátu a velikého písma
Vi tomu všemu pizná zajisté každý, že „Sborník illu-

strovaných román" jest podnik, kterýž zasluhuje iiejvtšíhc
rozšíení v éeských rodinách, v mstech i ddinách, v Cechách,
na Morav, ve Slezsku, na Slovensku, ve Vídni, v Auíerice.
vbec ve všech zemích a krajinách, v nichž eský jazyk 8€

ozývá, i mžeme se zajisté nadíti, že všichni skntení pátele
jazyka a lidu eského piiní se mezi známými a pátelj
doma a v cizin o to, aby „Sborník illustrovaných román*'
potkal se s úastenstvím v rodinách, v salonech, ve spolcích,

v závodech, v dílnách, zejména však v místech a krajinách
národn ohrožených.

Píštím sešitem zane vycházeti velkolepý román slovutného

spisovatele Aloisa Jiráska: „TT" cizícli slilž"báicli" s illu-

stracemi E. Zillicha. Román tento adí se po bok nejlepším vý-

tvorm v literatue eské, ano pedí velikou ásf jich, a doká
se zajisté v brzku pekladu do cizích jazyk. Bude dlati est
každé literatue. Nemýlíme se zajisté, že román tento vzbudí nej-

vtší úastenství k našemu „Sborníku illustrovaných román".
Co se peklad týe, máme již po ruce slavný román

Henryka Sienkiewicze „OlirLéirL i njLeóena", kterýž vzbudil

na všech stranách nejvtší sensaci. Dále chystáme román M.

Jokaie: „FoTrsf O Toílé paní".
(Otištno z oháJky „Shornihi illustrovaných romámV sfš. 4.)

Sborník illustrovaných román vychíizí v sešitech pouze po
24 kr. ve skvostné úprav s etnými obrazy od iiiistiu umní. Seši^

1. až 4. pinášejí Povídky Karlšteinského havrana od V. Be-

neše-Tebízského a Pod praporem Sobského od Kraszewského
a ítají dohromady 12 arch a 31 obraz od E. K. Lišky, Rybkow-
ského a E. Zillicha. Následovati bude cenou poctný román slovutného

spisovatele Aloisa Jiráska: V cizích službách, illusírovaný E.

Zillichem. — Jest to nejlacinjší a nejkrásnjší sbírka román
domácích n cizozemských. — Na sklad u všech knihkupc.

Pedplatné na 10 sešit pouze zl. 2-20.

skem Fr. Simái-ki v Cr.íc. - NákiHM.'



Libuše, matice zábavy a vdní. Ro. XV. ís. 3.: Tajemství strýce

jsefa. Genre od Fr. Heritesa. ís. 4. Nkteré rty od Fr. Stránecké. Nikl.

Libuše, matice zábavy a vdní, v Praze 1885.

Matieejidu. Ro. XIX. ís. 1.: Na cest krizové. Historický obrázek.

Napsal Karel Škába. Nákl. spolku pro vydávání laciných knih eských.
Moravská bibliothéka. Vydává Fr. Bayer. XII. dílo : Vesnické povídky

,icsl. zníka. XIII. dílo : Obrázky z venkova od J. Neasa. Nakl. J. F. Šašek,

Velkém Meziíí 1885.

Pkné teuí. Album román a povídek pvodních i peložených. Série

seš./2.: Kníže Panin od J. Ohneta. Nakl. J. R. Vilímek, v Praze 1885.

eská bibliothéka rodinná. Výbor nejlepších novel a povídek literatur

vanskvch i západních. Poádá J. V. Veselý. Ro. II. sv. 7.: Vesnický notá
1 barona J. Eotvose. Pel. Fr. Brábek. Díl 11. Xakl. AI. Hynek, v Praze 1885.

Z paprsk eského humoru. ada prací pvodních, poádá R. Ru-
ka. I. U splavu. Vybrané humoresky O. S. Kosteleckého. Nákl. poadatelovým,
Praze 1885.

Kratochvilná historie mst a míst v zemích koruny Svatovácslavské.

i'i-ispmm pátel humoru i „Humor" sebral a napsal Pr. Sobotka. Seš. 5.

Nakl. J. R. Vilímek, v Praze 18-5
;• Bídníci. Sepsal V. Hugo. z francouzského peložil V. Vávra Haštalský.

t:

Druhého vydáni ses. 23. a 24. Nakl. I. L. Kober, v Praze 1885.

Pedagogické rozhledy po literatue eskoslovanské Vydává ústední

I
spolek jednot uitelskvch v echách. Red Ad. Frumar a J. Klika. Seš. XI. a XII.

\akl. J. Otto, v Praze 1885.

Všeobecný zempis. Pro prvou tídu škol stedních napsal F. Sobek.

;1 prvý. Nakl. 1. L. Kober, v Praze 1885.

Všeobecný zempis. Díl druhý, pro druhou tídu škol stedních napsal

Sobek. Nakl. týž.

Obraz innosti literární uitelstva ceskoslovanského za po-
sledních 100 let. Od r. 1780 do r. 1882. S dopliíkem za léta 1883 a 1884.

1. 1 a 2. : Piíspvek k historii eské literatury a eského školství. Sepsal

Kryšpín. Nakl. M. Knapp, v Karlíne 1885.

Píspvek k otázce o degeneraci jemene. Podává Ant. Blo-
ubek. Nákl. vlastním.

Pi*ednášky Josefa Baráka. Vydávají J.Podlipný a V. ezníek ís 7.:

Jeronýmovi Pražském. Nakl. J. Otto, v Praze 1835.

Gramatické základy jazvka slovinského Sepsal Fr. Vvmazal.
-kl. K. Wiiikler, v Brn 1885.

O zdravotnictví ve škole. asová rozprava od F. V. Kodyma. Nakl.

A. Bibus, v Teli na Morav 1885.

PyccKaH HMnepia. Ilo.ibCKiu B3r.ia;í"b na rocy^^apcTBeHHMe Boupoobi.

Berlín v knihkupectví Stuhrov 1882.

JacTpeóitl) npoTHB ri).ni'ijil)u. RpímoBeTKa CBaTon.iyKa M^exa, npeBeo
lemcKor C A. IÍoiiobhI;. Bforpa;i. Kpa.ieBCKO-cpncKa uiTaMnapuja. 1884.

Dje Israelitv od nejstarší doby až na nynjší asy. Pro židovské
inacoval Ad. Stein. Díl. 1.: Biblická djeprava. Nakl. Fr. A. Urbánek,

1885.

t studánky. Povídky pro dítky od 6 do 12 let od Žofie Podlipské.

i Se 4 barvotiskovýnii obrázky. Nakl. A. Štorch syn. v l'r»ze 1885
Povídky starovké z déjin vla*«teufckých Dosplejší mládeži vy-

ivuje V. Beneš Tíebízský. S obnízkem. Nakl. týž

Kapesní kalendái* éeských profesorv na školní rok 1884. 85.

Poádá prof. Jos. (rini Roník I. Nakl. F. A. Urbánek, v Praze 1885
V dtském svt. Povídky, povsti a pohádky, jež napsal Fr. V. Kodym.

Série I. se.š. [). Zábavné t)ibliotbékv XC. Vvdavatel P. Placidus. .1. Mathon,
v Bnié 1884.

Bibliothéka polního hospodáí'ství. Spisy nauné, ku kterým pi-
spívají osvédrcné silv spisovatelské. Vvdává dr. J. B. Lambl. Svazek 14. Nakl.
I, L. Kober, v Praze 1884.

Beri;rv kapesní kaleiidáí* záloženský 1885. Založil a

J. Berí«'r. Nákl. vlastním V Táboe 1885.

Barvy zemské a uár<>dní vš^ch znánivch stát na zemi. Nakl A.
Bynek. v Praze 18h4.

Ovocná a vajená jídla. Napsal kl

K. Vab-na. v Mladé Boleslavi 1884.

Vybrané hry divad. ochotník. Vydává Jos. R Vilímek. Svazek 13.:

Královna plesu. Veselohra ve 4 jednáních. Napsal A. Lokay. Nakl J. R. Vilímek.
Xo>ý divadelní ochotník. Poíádá J. Mikuláš Boleslavský. Svazek 3.:

Ve \<i^h!!i- nvodni veselohra ve 4 jednáních od Jos. Jiího .^tankovskélio.

i

V Veselohra v 1 jednání. Napsal Octave Feuillet. Peložil
J. ' i. F. il- V. Hoblík, v Piiniubirich 1884 i Pokra. nvjíií i
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íslem tímto poíná se druhé tvrtletí letošní Osvty.
Pp. odbratele, jicližto pedplacení vyerpáno jest, uctivé žádáme,

aby je záhy obnoviti ráili.

Na mnohostranné dotazy v píin románu Samohradv do-

volujeme si tuto dáti spolenou odpov: že tetí kniha jeho pone
vycházeti v píštím ísle Osvty.

Knihy a hudebniny Osvt zaslané:

echy. Spolenou prací spisovatelv a umlcv eských. Vede Fr. Ad.
Šubert. Obrazovou ás poádá Karel Liebscher. Seš. 29. dílu III. (Praha ó.)

Nakl. J. Otto, v Praze 1885.

Rusku slovem i obrazem, líí Jos. Kolá, lllustracc od pedních
umlc, z nejvtší ásti ruských. Dílu I. seš. 1. Nakl. Fr. Šimáek, v Praze 1885.

Hrady a zámky eské. Popisuje August Sedláek. Illustrují Karel a

Adolf Liebscherové. Seš. 05. (dílu IV. sešit 16.) Nakl. týž.

esko-nmeeký slovuik, zvlášt grammaticko-fraseologický. Sestavil

Fr. Kott. (Dílu V. seš. 3 ) Seš. 75. Nakl. týž.

Fysika pokusná i výkonuá. Sepsali K. V. Zenger a Fr. Frid. echá.
Dílu III. seš. 2. : Nauka o svtle ili optiíca. Nakl. týž.

Dje království eského. Složil Vácslav V. Tomek. Pátého, po-
opraveného a temi mapami rozmnoženého vydání seš. 4. Nakl. Fr. ivuá,
v Praze 1885,

Místopisiié pamti msta Hradce Králové. Sepsal V. V. Tomek.
Nakl. J. Otto, v Praze 1885.

Církevní mapa království eského. Na základ nejspolehlivjších
pomcek zempisných kreslil a vydává P. Kr. Plodek. Nákl. vlastním.

Zevrubné djiny eského písemnictví doby nové. Napsal F. Ba-
kovský. Dílu I. seš. 6. Období pedbeznové. Nakl. F. Borový, v Praze 1885.

Slovník zdravotní Prostonárodní praktická kniha pouná. Red. dr.

Chodounský a Thomayer. Seš. 2. Nakl. J. Otto, v Praze 1885.

eskomoravská kronika. Nového vydání seš. 66.-68. Nakl. I. L,
Kober, v Praze 1885.

Zprávy o zasedání král. eské spole. nauk v Praze. Roník 188a.

Red. K. Koistka. S 12 tabulkami. Nákl. král. eské spolenosti nauk.
Píspvky ku poznání náeí albánských. Uveejuje Jan U. Jarník.

Nákl. týmž.

Vzdlání a osazení pozemního hvozdu eského. Vylíil dr. H.
Jireek. Nákl. týmž.

Ksiegi ziemskie i grodzkie wieku XIV. w Polsce. Napsal Romuald
Hub. Nákl. týmž.

Zlomek urbáe kláštera Hradištského. Vydal Jos. Emler. Nákl. týmž.

O medových žlázkách r stlin kížatých a jich upotebení v syste-

matice ádu tohoto. Sepsal Jos. Velenovský. Nákl. týmž,

O koste žab z eledi pelobatid. Píspvek k srovnávací osteologii

obojživelník. Podává dr. Fr. Bayer. Nákl. týmž.
Výsledky dešfomrnébo pozorování, provedeného v echách v roce

1882 a v roce 1883. Sestavil dr. F. J. Studnika. Nákl. týmž.

Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars III.

Annorum 1311.— 1333. Opera Josephi Emler. Vol. 1.—3. Nákl, týmž.

Dje král. eské spolenosti nauk spolu s kritickým pehledem
publikací jejich z oboru iilosofie, historie a jazykovdy. Ke stoletému jubileu
této spolenosti z uložení jejího sepsal Jos. Kalousek. Seš. 1. Nákl. kr. eské
spolenosti nauk, v Praze 1884.

Z našich a cizích vlastí. lUustrovaná bibliothéka novel a cestopisv.
Redaktor Ferd. Schulz. ady III. ís. 7.: Vlastenecké putování po Slezsku.

Nakl. J. Otto, v Praze 1885.

Život zvírat od A. E. Brehma. Dílu II. (Ptáci, pekládá Fr. Nekut)
seš. 18. Nakl. týž.

Na východ. Vylíil Amand svob. pán ze Schweiger-Lerchenfeld. Na
jazyk eský pevedl V. Mayerhofer. Seš. 27. Nakl. týž.

Kabiuetní knihovna. Svaz. IV. : Pod Vítkovým kamenem, báse Ad.
Heyduka. Nakl. Fr. Šimáek, v Praze 1885.

Poetické besedy. Red. Jan Neruda. íslo XXI. : Píse o inu. Zpívá
Fr. S. Procházka. Nakl. Ed. Valeka, v Praze 1885.

Psáno pod áru 1875—1885. Kresby satirické, humoristické i vážné
Fr. Heritesa. Illustroval B. Kutina. Nakl. J. Otto, v Praze 1885.
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OSVTA
Listy z ruské vesnice.

pí

PíSe

H. Jaroš.

III. Mir.

ziiné r. 188* scházíval jsem se pravideln s mladým Anglianem,

jenž nedávno teprv pijel na Rus pímo z Oxfordské university.

Master M., a lovk pomrn ješt velmi mladý, byl Anglianem
od kosti. Vyšlapoval hmotn, v kolenou nohy neohýbaje, jeho

krní obratle znaly toliko pohyb v právo a v levo, nikdy ale

v ped ni v zad. Jeho chování bylo sice uhlazené, ale nenucené,

tom však byl spoleníkem z míry píjemným.

Akoli jsme hned v jirvní veer poznali v sob politické proti-

chdce — pan M. div nezbožúoval markýze Salisburya a nenalézal

slov na odsouzení Gladstonovy demokratické politiky, v emž já jako

Slovan nikterakž ovšem s ním nemohl souhlasiti — pece rozešli jsme

se jako dobí známí. Mn líbila se pi ném nejvíce jeho hrdos národní,

která nedopouštla možnosti, aby kdokoli na svt mohl v emkoli
pekonati Anglii.

Jeho hrdost národní byla tím nápadnjší, že tetí náš spoleník

Vasilij Grigorovi, sekretá kollegiátního smírího soudu, ruský liberál,

byl hotov div ne v tu chvíli svléci se sebe Rusa a obléci se v uniformu

kteréhokoli národa západoevropského. O nás Ceších mluvil s úctou,

ovšem ne proto, že jsme Slované, nýbrž protože prý jsme skrz naskrz

prosáklí nmeckou kulturou, pi kteréžto poklon mn nezbývalo bohužel

le pokriti ramenoma. Neteba dokládati, že Vasilij (Jrigorovi ne-

návidl slavjanotil. Pan M. málo dosud obeznalý v intimných — jak

sám se vyjadoval — záležitostech slovanských, dal si vysvtliti pvod
a rozdíl mezi ruskými slavjanotily a západníky, a vyslechnuv Ilegelovu

theorii „weltgeistu", jež jiisuzujc! Nmcftm na vné asy nerušené a

nerozdílné držení duševní nadvlá«ly nad celým svtem, zvolal: „Nmcm?
Nikdy!"

n-VfiTA IfeM. 4. 19



200 ^J- 'Taroš:

„Co vy, pane M. —
" obrátil se k iiéimi ndiven.v Vasilij Ori-

gorovi. „I vy chcete býti shivjaiiofilem?"

„To to," — usmál se pan M. — „Duševní nadvláda nad svtem
náleží nám, Anglianm."

Jak praveno : hrdý, celý patriot, a proto se mn líbil. Z Anglie

si pivezl pan M. dosti smutné pojmy o Rusku. To sice vdl, že je

špatný vtip, tvrdili se o Rusech, jako by })0 Tjikullovském obd místo

zákusky jedli lojové svíky, ale hlavu ml i)lnou inských emissaríi, kteí

s celými vozy rubl jezdí po Balkán, po Uhrách i — a to vlastn ho

nejvíce nepokojilo — také po Indii. Zastal jsem ho kdysi nad mapou
stední Asie, kde mil nejkratší cestu z ruské Fergany pes Pamir

do anglického Kašmíru, a bez žertu se hrozil toho kratikého pro-

stranství, jež na map dlí državu ruskou od anglické, neznamenaje

ovšem, že po tch horách, které rozmoval, nekráela bez pochyby od

stvoení svta ješt ani jediná noha lidská.

Ale jakkoli v Rusku vidl úhlavního nepítele moci a slávy

anglické, pátelil se s ním dosti rychle. Líbilo se mu, že ve spolenosti

všude se setkával s Rusy mluvícími sbhle po anglicku ; rozhodn pak

se mu zalíbily podzimní štvanice na vlky a lišky, pi nichž se ukázal

náruživým sportsmanem.

Sedíme kdysi opt pohromad a ponvadž nemáme o em mluviti,

klábosíme o politice. On hájí svých lord, a já, aby e nestála, op-

ponuji.

„Hlete, vždy vy jste nedsledným," vytknul mn mezi eí
ptin M. „Rusko velebíte a v Anglii popíráte pednost stran, která je

v Rusku vládnoucí. Vždy Rusko je ist aristokratický stát. Ministi,

generálové, uenci, umlci — samý šlechtic."

Usmál jsem se bezdky jeho logice. „Vaše poslední vta jest

pravdivá," — míním na to — „ale váš úsudek jest nesprávný. Ti

pánové, jež jste vyjmenoval, nejsou proto ministry a generály, že byli

šlechtici, nýbrž naopak proto jsou šlechtici, že se stali ministry, generály,

umlci a uenci. V Rusku každý úad, každá hodnost dává osobní,

nkdy i ddiné šlechtictví, ale Rusko samo je stát ryze demokratický."

„Nu, dejme tomu," povoluje pítel Anglian, „ale povzte mn,
ím a kde se jeví demokratický duch Ruska?"

„Ruský demokratismus jeví se na vsi, a sice zízením selských

obcí. Povážíteli pak, že obyvatelstvo vesnické s mstským emeslnictvem

a kupectvem, které se ve spsob života neliší pranicím od selského

obyvatelstva, tvoí í)6"/o obyvatelstva celé íše, musíte uznati, že ráz

tak ohromné vtšiny národa nemže býti zastínn ani zvážen zbytkem

národa, z nhož na šlechtu ddinou i osobní pipadá jen asi tetina.

Zbývá tu sice vždy ješt dobrý milion rzných šlechtic, ale z nich

nemá veliká vtšina nijakého významu pro povšechný ráz národa; nebo
jen ti z nich se tší jakémusi vlivu na národ, kteí vládnou pozemky,

tedy pomšíci, velkostatkái. Všech velkostatká jest na Rusi okolo

sta tisíc (jsou však mezi nimi nyní i kupci, ba i mužíci). Ale ani tchto

šlechtic nelze srovnávati se šlechtou západoevropskou. Skutených
aristokrutickýcli rodin na Rusi tisíc neshledáte. Je to tch nkolik

bohatých rod, jimž prostedky dovolují chováním a zaízením domácnosti



Listy z ruské vesnice. 291

nápodobiti anglické lordy, ale hloubji aristokratismus jejich nesahá.

V jich žilách proudí zrovna tak ervená krev, jako v žilách kteréhokoli

mužíka nebo ruského kupce, a zapomeneli se který z nich, vyhlédne

na vás zpod anglické masky ruský mužík "

Pan M. vypravoval mn na to o jakémsi statkái, jenž pi stole,

pokrytém stíbrem a šlechtickými korunami, sám pil jemné francouzské

víno, a ostatní podízené leny domácnosti napájel bessarabskou bekou.
,,Toniu se nedivte," ku já. „Mže býti, že kolébka vašeho

hostitele stála v nkteré selské jizb. Ruská šlechta netvoí uzavené

kasty ; naopak mezi šlechtou a prostým národem panuje tu neustálé

proudní, jež nedává vzniku charakteristickým známkám té i oné tídy

obyvatelstva. Sám car Petr I., tvrce ruské šlechty, byl ženat s prostou

dívkou z lidu, která po smrti velikého reformátora sedla pode jménem
Kateiny I. i na ruském trn. Šlechtický titul jest na Rusi jen slovem,

niím více. Najdete zde knížata v muzickém tulup a mužíky v moderním

Ivdáe s korunou a s livrejovaným služebnictvem."

Uvedl jsem na to nkolik píklad. Byl jsem nedávno v Rjazaské

uiibernii na statku jistého pomšíka. Ped sýpkou stála ada povoz,

a mužíci nakládali na n pšenici. Nese jeden mužík pytel na plecích,

chce jej naložiti na vz ; ped vozem stojí však jiný mužík, hledí kamsi

ilo polí a i>ekáží prvnímu.

„Ech, kníže, kam zevlujete, vart s cesty!" pobízí ho první mužík

dotekl se ho tak upímné ramenem, že volky nevolky odskoil o po-

i.iiliiý krok.

„Co pak se vaši mužíci titulují knížata?" ptám se stojícího podle

iiuie pojezdného.

„Ehe," pisvduje pojezdný — „on je v skutku kníže, ten s rusou

liradou, ale schudlý — kníže Kurakin."

„Jak se dostal do zdejší vsi?"

..Ach, ten rod tu dávno už. Patí k selské obci, vzdlávají sami

pridciejiý jim dílec obiny, žijí po mužiku, tak jako všichni druzí . . .

A tu v Újezd," dodal ješt pojezdný po chvilce — „jest nkolik
tukových knížat."

...Jakž vaši mužíci, uznávají je za knížata?"

..Cznávíijí, pro jiak ne! Všichni zde védí, že jsou knížaty, úady
' H tom védí, také jich uznávají."

..Mají snad pednos v néem ped ostatními mužíky?"
„To nemají, ale íkají jim ,vy', kdežto druhým mužíkm prost

I. kají."

Podotýkám k tomu, že Kurakini patí k nejstarším knížecím

I idftm ruským, a nkteré \v\\o tnim rodu jsou až dosud leny nej-

V ^ší ruské spolenosti.

Ped tím ješt setkal jsom se v Krymu s pímým i»otomkem

i.'|iirikovým, knížetem /venigorodským, jenž v hodnosti urjadnika, t. j.

iikovskho policejního dozorce, mn pinášííl od isj)ravníka vyízení

jukési žádosti. A v témž Krymu na letohrádku (íurznfském, kde p-d
pftl stoletím Puškin blouznil o arovné kráse jižní pírody a pod košatou

inaron opval nhu vznešené Jeleny Rajevské, tam na úpatí .Vju-

I>agu poznal jsem majetíka tohoto nejpoetitjšího kouteka jižního

19*
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Krymu, skuteného státního radn a nkolikanásobného milionáe G , . . ina,

který má dnes hodnost generálskou, je excellenci, má na krku ád
Vladimírský a jest ddiným šlechticem, kdežto ješt ped ticeti lety

byl pouhým nádenníkem pi jakési železnici a obstarával nejhrubší práce.

1 proslulý cukrovarník a velkostatká Ch . . . je dávno už ddiným,
skvle na šíji i na prsou dekorovaným šlechticem, i neekli byste, že

velmožný tento pán uhlazených mrav, mluvící sbhle ])0 írancouzsku,

vedoucí v pravd barský život, byl v mládí chudobným kupeckým
mládencem.

Bývalý mužík G . . . in s generálským inem (hodností) a kníže

Kurakin v muzické halen svdí o tom, v jak blízkém styku nalézají

se na Rusi nejvyšší i nejnižší tída spoleenská, a jak tžko by bylo

omeziti jednotlivé stavy uritou hranicí.

Možnoliž za takových okolností stát, mající pi íífi^/o muzického

obyvatelstva pomrn tak nepatrný poet šlechty, prosté nad to všelikých

feudálných pretensí, nazvati jinak le státem demokratickým?

Ba já šel v tvrzení svém ješt dále. Pan M, div se na mne
nepohoršil, když jsem mu pi jedné z dalších našich rozmluv ekl, že

na Rusi je více republikán než ve Francii, a více kommunist, než

bylo v Paíži r. 1871. Upel na mne oi a s písným výrazem ve

tvái pronesl skoro s výitkou, že bych neml tak frivoln žertovati,

tak zle že to s Ruskem dosud ješt nevypadá, tolik nihilist že se tu

pece nenajde.

Stálo mne mnoho namáhání, než jsem jej pesvdil, že mn pi
mém tvrzení nihilisté ani na mysl nepišli, a ony republikány a kom-
munisty, o nichž jsem se zmínil, že mže nalézti v kterékoliv vesnici

pi mírumilovné práci za pluhem.

Nazvete snad tvrzení mé paradoxním, aspo bude se vám zdáti

smlou myšlenka hledati republikány ve stát ist autokratickém, kde

car jest jediným pedstavitelem více než 100 milion lidí : pobute
však njakou dobu v Rusku na vesnici, povšimnte si si)oleenských

zízení obce a snad se sami spátelíte s myšlenkou, že jest cosi republi-

kánského v ruské selské obci, že každá ves jest malinkou, eknme
mikroskopickou republikou.

Že ta republika má nad sebou vrchnosti rzných jmen, nevy-

cházející z jejího stedu, a že se koí carovi, nic nevadí. Selská republika

Andora v Pyreneích také uznává nadvládu jakéhosi španlského biskupa,

a maliká republika San Marino v Apenninách podizuje se soudním
výrokm jakéhosi advokáta z íma, a pec zstávají republikami. Co
pak se týe cara, ten není pro ruského mužíka lovkem, nýbrž ímsi
vyšším, nadlidským, jen o znaménko menším než sám bh.

Bylo na jae r. 1883, kdy v Ivanovce slavili carskou korunovaci.

Veer pi illuminaci byl osvtlen též transparent š monogramem cara

a carové. Ped záícím transparentem stojí nkolik mužík a rozsuzují,

co by obraz ten znamenal?
„Carský venzel (monogram) a carská koruna," namanul se tu

kdosi a vysvtluje mužíkm záhadu.

„Carský venzel! tak vidíme, co to je. Na pravda: i koruna tu,
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i znamení cara báušky, slovem carský obraz," rozumují zvolna mužíci

a za ei snímají apky.
„Tak i jest: carský obraz" — opakuje kdosi v tlup. „Narýsují

trojhran a v nm oko — Trojice : a tu koruna i venzel, vše jedno,

jako by narýsován byl car."

A jiný mužík šel ješt dále. Padl ped transparentem na kolena,

poznamenal se kížem a elem se dotekl zem. Druzí mužíci hledli

na nho, a nikdo se nepodivil jeho jednání. Všichni je patrn shledávali

pirozeným. „Carský obraz — nu kla se."

Podle mne stál ispravník. „Pohlete" — zaklepal mi pak na

rameno — „s tímhle lidem chtjí u nás dlati revoluci. Daleko dojdou,

neníliž pravda?" usmál se sebevdom a spokojen si pohladil roz-

ložitou bradu. Ne neprávem se mluvívá o „posvátné osob ruského

cara;" slovy tmi zcela vrn se tlumoí názor pravoslavného mužíka.

To však mimochodem; vrame se k selské obci.

Byl jakýsi svátek v druhé polovin máje, a Ivanovský kostelík

byl nápadn etn navštíven. Zvlášt mnoho mužík se tenkrát sešlo

do chrámu. V lét je mužík v církvi vzácným hostem. Svátek nesvátek,

jde po práci
;

jeli svoje, jde po své, neli, najde se v sousedství výdlek.

Kostelík v tu dobu je skoro jen pro dvata, jež se tam chodí ukázat

v novém šátku, v nových pentlích nebo dokonce v novém saraán.
Mužíci mají dnes patrn cosi za lubem, nebo sotva as pišli se jen

pomodlit. Když bylo po liturgii, šel jsem ke kontoe, vda, tam že se

má záhada rozeší.

Den byl jasný, horký. Vzduch byl nasycen vní jasmínu a rží,

jichž tisíce stály ve kvtu. Koviny a stromy zámeckého parku jen se

tpytily svžím, mladým listím, od nhož jako od krunýe se odrážely

slunení paprsky, marné se snažíce proniknouti v stinné lno bezpo-

etných vétví a letorost, na nichž se ubytovalo na sta pernatých pvc.
Ale ticho bylo v korunách strom. Ptáci zamlkli za poledního

parna; jen vlha zahvízdala chvilkami, a jakýsi nezdara slavík zaštkal

„tykva, kljukva" a opt zamlknul s protáhlým rrr . . . Okolo kontory

bylo však, jak jsem oekával, živo. Nabralo se tu na padesát mužík

;

polovina jich stála, sedla a ležela ve stínu pod stromy a kovinami;
ekali, až na n dojde ada. Druhá polovina stála okolo dveí kontory,

kde na krylci stál v bílé furážce správec.

„Pomozte vybednouti z nouze, uite milos, Dmitriji Fomii !"

lirosí jeden z mužik správce. „Budeteli chtíti, však se u vás najde

i pro nás práce. I závdavek i starý dluh odpracujeme do posledního

uroše; jej bohu, odpracujeme."

„Což o práci by nebylo" — odpovídá správec, opíraje se bokem
o sloupek, na némž spoívá písteší nad krylcem. „Práce u nás nejen

pro vás ale pro sto jiných by se našlo. Ale jaká s vámi e ! Závdavek

vezmete, a pak vás shledávej do práce. Když je nouze, hory doly

slibujete; a jak je teba práce, ani jeden se neukážete. Máloli žalob

jsem musil podati k smírímu soudci?"

„To loni bylo, ale letos toho nebude; véte Mitrij -Fomii,"
-libují mužíci.
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„Jen pod jednou podmínkou dám závdavek: zaruili se niir obecnou

porukou."

„Inu, nel/cli jinak, i to možno," souhlasí zvolna mužici. ..A (u

tedy: drva voziti, i co?"

„Dev vám voziti iiodám; tu j)ráci jsem vyhradil Ivanovským,

a nerozeberouli oni všeho, mají už slíbeno Spasští, Oni potebují

výdlku více než vy. Pro vás najde se jiná práce : štrk voziti n.i

silnici, vá})no do cukrovaru ..."

Mužíkm se jaksi nelíbí rozhodnutí sj)rávcovo. Pestupují s nohy

na nohu, nazdvihují apky a poesávají se za týlem. „Když nelze,

nelze," prohodil po chvilce jeden, obrácen k tlup. „Neníli jiného,

budeme štrk voziti," dodal pak, obrátiv se opt ke správci.

„Kdy chcete smlouvu podepsati?"

„Možná i zítra. Dnes od])oledne se sejde mír, smluvíme se."

„Nu dobrá, zítra a pijde starosta s desátským a s písaem na

volostní úad, tam podepíšeme, a dostanete peníze," rozhoduje správce.

Mužíci se uklánjí, nazdvihují ai)ky a odcházejí loudavým krokem
za stálého hovoru.

„Odkud se tu dnes nabralo tolik mužík?'' ptám se i)o jich

odciiodu Dimitrije Fomie.
„Odkud?" pousmál se správec „Z celého okolí. Jarní setby

ukonili, doma není co dlati, svj chléb dávno už pojedli ; nu hledají

práci na píští msíc, než zane senokos a pak žn."'

.,A co vás pimlo, že jste byl k nim tak nedviv?" tážu

se dále.

„Ach, s tmi musíme býti opatrní, juko vbec se všemi koriiními

sedláky. To jsou Prachovští etvertníci. A' etvertníci a bývali koruní

jsou nejnespolehlivjší pracovníci."

„Jakým pak to výsadám tší se ii vás Ivanovští a Spasští, jimž

vyhrazujete výnosnjší práci?"

.,Spasští jsou bývalí nevolníci, pudy mají mén a i)rot() \í<'

potebují pomoci. A Ivanovští ješt víc: ti jsou hotoví podruhové, bez-

zenici ; mají jen darovaný nadl. Jsou však pitom nejlepší robotníci."

„A tak!" pisvdil jsem na znamení, že to vysvtlení chápu;

ale v prad vdl jsem o málo víc než díve. Kdo jsou etvertníci a

jaký je rozdíl mezi nimi a koruními sedláky? jaký je rozdíl mezi

bývalými nevolníky a mužíky s darovaným nádlem?

Jal jsem se tedy sbírati zprávy o sousedních vesnicích, o pomru
vlastnictva pdy a pomrné zámožnosti mužík. Ukázalo se, že pomry
ty jsou dosti pestré, a množství pdy, patící jedné selské rodin, že

kolísá od polovice do sta desjatin. ^)

Do zrušení nevolnictva r. 1801 byly na Husi toliko dva druhy

sedlák: svobodní, tak zvaní koruní sedláci (liosudarstvennyje) a ne-

volnici (krpostnyje). Osady sedlák koruních mli dvojí zízení. Bu
vzdlával každý dvr (t. j. každá rodina) svou vlastní, pesn vymezenou

') Ruská desjatina rovná se 1,09 hektaru.
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pdu, jejíž rozsáblos se mila tvrtmi, ') a pak se vlastník pozemku
na/yval cttertnik (tvrtuík) aneb též jeilnodvorev, ponvadž uritá

pda náležela jen jednomu dvoru. Aneb veškera pdu tvoila spolený
majetek celé osady a dlila se v nkolikaletých lhtách na tolik dílc,

kolik mužských duší ítala celá osada, a takových dílc dostalo se

v užívání každé rodin tolik, kolik v ní bylo mužských hlav, vzrostlých

i dtí. Tento podíl zstával v drženi rodiny i dvora až do nového

zas dlení, k nmuž se pistupovalo obyejn po deseti až patnácti

letech pi všeobecném sítání obyvatelstva po celé íši, ili pi revisi.

Stát totiž nevybíral da z pozemk, nýbrž z hlavy, pi eiž podléhaly

poplatku toliko hlavy mužské, i po rusku eeno revizské duše. Da
ta, která teprve nyní se odstrauje a nahrazuje daní pozemkovou,

nazývala se proto poplatkem z duše ili podušným, a vybírala se v urité

výši od rodiny po celou adu let až do nové revise, nehled na to,

zmnilli se úmrtími neb porody poet mužských hlav v rodin i nic.

A z kolika mužských duší platila která rodina podušné, tolik mla
také v držení dílc obecného pozemku. Obce takové mly tedy zízení

podušné. V obcích takových byla pda mnohem spravedlivji rozdlena
mezi jednotlivé sousedy, než v obcích jednodvorských. Následkem toho

i vláda i chudší tvrtníci stále se zasazovali o pechod k soustav

podušné, což se jim v nejvtší ásti obcí skutené podailo ješt do

zrušení nevolnictva, tak že do našich dnu zachovalo se pomrn málo
obcí jednodvorských.

Sedláci krépostní, nevolnici, své iem nemli. Veškera pda,
kterou vzdlávali, i s píbytky, ve kterých žili, náležela statkám,
kteí vždy mli na vli užiti svého nevolníka k jakékoliv práci ; mohli

bo pesthovati z jednoho místa na druhé, z jednoho konce Rusi na
druhý, nebo dokonce i)rodati jinému statkái. Za roboty, konané na

panských pozemcích, a na výživu rodiny dovoleno nevolníkm vzdlávati

jistou ásf panských pozemk, které po zrušení nevolnictva pešly pak
skoro vesms — ovšem za urité výkupné — ve vlastnictví nových

svobodných obcí.

Obce se soustavou podušnou byly pak vzorem pi zizování nových

ddin. Všechny selské obce, vzniklé na pozemcích druhdy statkáskýcb,

založeny byly na soustav podušné, akoli jim zstalo vyhrazeno právo

pdu, kdykoli se jim zlíbí, rozdliti mezi jednotlivé dvory a pejíti

takovým spsobem k soustav jednodvorské. V nkterých krajinách

mužíci práva toho i>rý užili, um však se neudalo poznati blíže n-
kterou takovou obec a píiny toho pechodu. Sedláci únorovým úkazem
Alexandra IJ. osvobození stali se ihned vlastníky postoupené jim pdy
a byli ve všech i)rávech i povinnostech srovnáni s bývalými sedláky

koruními, tak že nyní už není nijakého právního rozdílu mezi ruskými

sedláky, a již bývalými koruními i nevolnými. Jest však znaný rozdíl

v rozsáhlosti pozemk, nalézajících se v držení té oné obce.

'/ Ctturt ; iMt li\i.i '. rii/.ii\<li osadácli mzlirnó velikosti. Nkde uepi--

vyéovala iiynójších dvou dfsjatin, jirido (tbjímala 5 až 9 desjatin. Jednotlivé

dvory méli v držení rzný poccr tvrti, tak io i)da v ohcúli takovyrli
' >la rozdélcna velmi nestejné.
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Nynjší Kurská gubernie dlouho byla pomezní ástí Moskevskébo

carstva, díílíc je od jiboruskébo „divokého pole," t. j. od nialornských,

liduprázdných stepí, po nichž se prohánly ob as jen hordy Krymských

Tatar, inících nájezdy na Rusko. Tam, do nynjší Kurské gubernie,

uchylovaly se rzné osobnosti, zejména „bojarské dti," jež se neumly
spáteliti s Moskevskými ády; tam vysíláni byli jako nyní na Sibi

káranci, a ješt Petr Veliký z trestu usazoval v jižní ásti gubernie

rozkolníky, jichž potomci, vrní víe praotc, žijí dosud ve mnohých
Újezdech,

Pusté pdy bylo zde dostatek, a proto mohli noví osadníci za-

brati zem tolik, kolik mohli vzdlati. Vznikaly porznu dvory jedno-

dvorc, kupily se ponenáhlu v celé osady s n«íohranieným množstvím

pozemk. Když byla v minulém století zlomena moc Krymského chánstva

a když ruské hranice posunuly se až na ernomorské jjobeží, nabyla

Kurská krajina již významu vnitní gubernie, a o její nezabrané potud

pozemky poali se dliti rzní páni. Mezi osadami jednodvorc vznikly

velkostatky, na n pesthováni nevolníci z nitra Rusi, a tvar nové

gubernie ustálen. Pda, zaujatá prvními osadníky kraje — rznými
uprcliliky, káranci, deportovanými rozkolníky — zstala ovšem i nadálí'

jejich majetkem i stala se základem peetných obcí jednodvorských.

Osady ty zabraly tolik pozemk, že i nyní, kdy se obyvatelstvo jejích

mnohokráte rozmnožilo, pipadá v nich na každou mužskou duši prmrn
pt desjatin pdy a na jednu rodinu i na dvr v obcích se zízením

podušným prmrné 12 desjatin, kterýžto prmr u jednodvorc stoupá

na 15 desjatin. ^)

Dvanáct až patnáct desjatin veleúrodné ernozemné pdy, kde

kyprá ornice sahá až na metr hloubky, mže již býti pokládáno za

dostatené zídlo výživy selské rodiny. S jinými pomry shledáváme

se však u bývalých nevolník.

Výtená jakost pozemk v Kurské gubernii, rychle stoupající

jich cena a nevysoké výkupné, ustanovené vládou pro kurskou gubernii

zpsobily zcela pirozen, že statkái pi provádní emancipace nevolník
snažili se postoupiti novým selským obcím co možná nejmén pdy.
Státem urená maximální norma ti desjuiiii zem na revizskou duši

nebyla skuten ve zdejším okolí nikde pekroena. Avšak ti desjatiny

zem na duši byl pomšík povinen odstoupiti svým bývalým poddaným
jen v tom pípad, když užívali tolika pozemk již za nevolnictva.

Vzdlávalili ped osvobozením pdy mén, mohl jim pomšík odstoupiti

nyní také jen tolik zem, kolik jí vzdlávali po tu dobu.

Takových pípad bylo ovšem poídku ; zpravidla nevolníci mli
ped emancipací v držení více než ti desjatiny na duši, a pebytek
ten byl jim nyní odat, proti emuž nikdo nemohl nieho namítati,

nebo jednání takové bylo zákonem oprávnno.
Ale v témž zákon našla se ješt zadní dvíka, kterými se po-

dailo mnohému statkái ujíti nemilému stenení statku. V emancipaním
úkaze jest totiž ustanovení, že statká obdrží výkupné toliko za ti

') (^'ifry ty platí ovšem pro okolí Ivanovky; v druhých Újezdech jsou snad
trochu jiné.
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tvrtiDy odstoupené mužíkm pdy, jedné tvrtiny pak že se musí zíci

bez náhrady. A pro pípad, že by sedláci neclitli vykoupiti doposud

jimi vzdlávané panské pdy, a tím tedy dobrovoln se zíkali vyhra-

zeného jim práva na 3 desjatiny, že statká jim musí odstoupiti zcela

darmo po % desjatiny na revizskou duši, poítaje v to i pozemek, na

nmž stojí selské dvory s humny a zahradami.

Tohoto odstavce emancipaního zákona chopili se etní statkái.

Našly se prodaj né duše, které za dobrý peníz šíily po vesnicích povsí,

že výkup jest toliko léka, na kterou by páni rádi chytili mužíky, aby

si je zavázali k dlouholeté dani — že i bez výkupu budou poméšíci

mocí carského úkazu donuceni po njaké dob odevzdati všechnu k tomu

urenou zemi mužíkm, kteí takovým spsobem pijdou k pozemkm
zcela darmo.

A bohužel mužíci sedli na lep až píliš asto. Pijel na ves vládní

komisa s mirovým prostedníkem (t. j. lenem místní šlechty, ustano-

veným k tomu, aby byl pi odmování zem mužíkm a pi doho-

dování o výkup prostedníkem mezi bývalým pánem a novou obci).

a mužíci vybídnuti, aby podepsali smlouvu o výkup. Mužíci odepeli.

Domlouvá jim vládní komisa, domlouvá prostedník mirový, aby se

chopili obma rukama zem carskou milostí jim nabízené, ale mužíci

stojí na svém: že za výkup zem, nechtjí. Komisi nezbývá jiného, le
provésti odstavec zákona, urený pro pípad, že by mužíci nepistoupili

na výkup, a selské obci odmuje se od panské pdy darovaný nádél,

kopají se mezníky, protokol se stvrzuje podpisy a peetmi a — mužíci

jsou ožebraeni, a nejhumánnjší zákon XIX. století proveden v nej-

vtší správnosti.

Nemám zde na vsi po ruce statistických dat, abych povdl, jak

etné byly pípady „darovaného nádlu" po celé Rusi. V okolí Iva-

novky z 117."j8 revizských duší, jež pi emancipaci obdržely zemi,

spokojilo se darovaným nádélem O')? duší, tedy celých 8 procent.

Kdežto rozumnjší mužíci obdrželi celý nadl, a mají nyní na duši i)0

2V2 desj., a na dvr prmrn po 6 desjatinách, dostává se sedlákm
na darovaném nádle na duši jen %, a na dvr prmrn jen 2 desj.

pozemk. ')

Seznámiv se s hospodáskými pomry zdejších i okolních mužik,

') Pro úplnos tohoto pehledu sluší ješt dodati, že jsou ua Rusi také

mnžíci, jimž se pi osvobození nedostalo ani jedné píd zem. Za nevol-

nictva všechna obsluha iwmšických domu, ba i persouál kanceláský
v hospodáských písárnách záležely z nevolník. Ponvadž pak dle slov

zákona zpmi mohli býti podleni jenom ti nevolníci, kteí se v dob
osvobození zanášeli skuten zemdlstvím a byli v držení jakési ásti
pdy, byli pii udílení zem pominuty cele ty legie komorník, lokaj,
vrátných, bufetiku. kucha, kuclitík, cukrá, peka, koích, rejtar,
podkoních, lesník, myslivc, sokolník, psovod, rybá, sadafi, zahrad-
ník, i)ísaú, hudebník, zpvák a jiných a jiných osob rzných názv
a zamstnáni, které náležely do potu domácí eledi a po rusku zváni

jsou dvorovými. Po emancipaci vadni sice též oni k t i oné selské

obci, pedepsána jim jako druhým mužíkm da z hlavy, ale dílu v obecném
pozemku nemají. Vtšina z nich zstala i po emancipaci ve služb sta-

tká, menší ást se obrátila na emesla, anebo se živí nádennickou
prací pi velkostatcích. Mezi nevolníky bylo dveových 5 až 8 procent.
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spátelil jsem se s názory Dimitrijc Foniie na udílení práce a výdlku
okolním sediákíim. Pochopil jsem, pro Prachovští ctvertníci zasluhují

méiK- pomoci než Spasští bývalí nevolníci, aneb dokonce Ivanovstí

s darovaným nádlem. I to jsem pochopil, pro Prachovští tak ztuha

oddlávají vzaté závdavky. Dostatek vlastních pozenikíi iní je méii
závislými od souseda velkostatkáe, a proto málo dbají, aby správným
plnním uinných závazk zabezpeili sob jeho píze, bez kteréž

sotva by se obešli špatné osudem obmyšlení Ivanovstí a Spasští mužíci.

Jedno mi však nešlo do hlavy : Cože Ivanovstí tak prohlouj)ili ?

Ptejte se tu po okolí na mnoho verst, a všude uslyšíte chválu jejich.

Ispravník je s nimi spokojen, pistav dost nemže si jich nachváliti,

Ivanovstí orái, tesai, zedníci prosluli po okolí, za nevstami picházejí

do Ivanovky až z cizích volostí, a pece prohloupili pi emancipaci.

Smluvil jsem se o nich kdysi se Sergejem Vjaeslaviem, s nímž

jsem se náhodou sešel na B . . . . ském nádraží. Sergej Vjaeslavi je

pvodu eského. Jeho otec Vácslav M . . ský pesthoval se na Rus
r. 1848, pijal pravoslaví, ruské poddanství a ože 1 se s Ruskou. Syn
jeho Sergej esky neumí, rád však mluví o svém eském pvodu, byl

i v echách navštívit otcových píbuzných, a pi té píležitosti i»rohlížel

si nkteré velkostatky eské, požívající i na Rusi chvalné povsti. Je

sám totiž, jako otec jeho, agronomem. Ješt však více než velkostatky

pekvapili ho eští rolníci. S pravým udivením vypravoval mn, jak

pijel do jakési vesnice v Roudnicku a tam stanul s otevenými ústy,

když mu jeho prvodí ukazoval „eské mužíky."

„Strávil jsem tam dva dni, jichž nezapomenu. Tam jsem se nauil

zpívati ,Hej Slované' a ,Kde domov mj.' — Vidíte, já jsem pece
také ješt kus echa," pipojil usmívaje se a naléval do poháru bru-

nátné víno z Krymské Masandry.

,,A neníliž pravda, vás pekvapil rozdíl mezi naším eským sedlákcní

a ruským, na píklad Ivanovským mužíkem?" obrátil se opt ke mn
celou tváí a prohodiv: „Za vaše zdraví!" vyprázdnil sklenku.

„Máte pravdu," pisvduji mu, „rozdíl nehorázný. Nesmíte však

zapomenouti, že s takovými rolníky, jako v Roudnicku, nesetkáte se

ani v echách všude. A pak — kdo je vlastn vinen trudnými pomry
Ivanovských?"

Sergej Vjaeslavi držel obma rukama tenkou nožku vyj)rázd)i-

ného poháru a hledl upen na dno sklenky, po nmž se pelévalo

nkolik kapek vína. Pak svraštil elo, nachmuil brvy, a nevypouštje

z rukou sklenky, obrátil se bystrým pohybem lilavy ke mn.
„Kdo je vinen?" opakoval má slova. „Víteli, že vinen je vlastn

mj otec? Ano mj otec — " potvrdil ješt jednou, vida bez pochyby

na mé tvái, že tvrzení jeho zdá se mi pochybným. „On byl v Iva-

novce správcem v letech šedesátých, a za nho byla prohlášena svoboda.

Otce to hntlo do smrti, a já vím, že vzpomínka na Ivanovku mu
ztrpila poslední okamžik života."

Sergej Vjaeslavi vypil opt pohár masandrijského a pokraoval

:

„Vy jste slyšel o Petru Viktorovii? Dávno ho mli na Sibi — ! On
byl tehda vrchním editelem Ivanovských statk, a on tehda pemluvil

otce, aby hledl mužíky ostaviti na darovaném nádle, i nauil ho,
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;ak má vc provésti. Namluvil mu, že jinak hospodáství na velkostatku

iiuie nemožno, a mužíkm že vše jedno: propijou darovaný nadl, jako

y propili plný nádél. Mužíci lebko se dali pemluviti, když uslyšeli,

ezavážouli se k placení výkupu, že za nedlouho tak jako tak dostane

-e jim vší zem zcela darmo. Pedstavte si však úžas mého otce, když

idlouho ped koneným rozdlením pdy pijel sám pomšík Pavel

!!orisovi, otec nynjšího statkáe, a nechtl nieho slyšeti o darovaném

ládle. Petr Viktorovi zaídil vše bez jeho vdomí. Pavel Borisovi

-volal celou obec k zámku, a tu se jal sedlákm domlouvati, aby pi-

toupili na výkup, jinak že se zem nedomohou. Mužíci ale jen mrkli

iruh na druha, jako by ekli: ,Aha, známe se!' Každé slovo Pavla

IJorisovie bylo olejem do jejich ohn. Ani slyšeti nechtli o výkupu.

Pavel Borisovi vida, že nieho s nimi nesvede, plivnul, poslal mužíky

na horoucí skálu, a sám odejel do ciziny. Tak zstali sedti na daro-

vaném nádéle."

.,A vzdor tomu" — snažil jsem se utšiti rozhoeného Sergeje

Vjaeslavie — .,vede se jim nyní lépe než jejich bohatji nadaným
ousedm. Za nedostatek pdy nalézají náhradu v rozumném velko-

tatkái, v stálém zamstnání na jeho pozemcích a v prmyslových
závodech.** —

Veerem téhož dne, kdy Prachovští tvrtníci se smlouvali u kontory

I závdavek, zašel ke ran Dmitrij Fomi, nechcili jíti s ním? Že jde

lo vsi na schodku. .,Mir eší obecní záležitosti."

„S radostí,'' pravím. .,Poj(Ime!''

„Však vezmte s sebou hl.'*

.,Což nás tam bíti budou?"
„To ne"* — usmál se správce. .,To jen proto, abyste se ml

ím ohánti proti psm. *'

Ps opravdu bylo na ulici tolik a vítali nás ze všech stran

- takým štkotem, že jsme nestaili jim hroziti holemi. Jiné neštstí

-e nestalo. Prošli jsme krátkou ulicí, obešli píkopem obehnaný hbitov,

la nmž mezi hrub otesanými kíži se páslo nkolik telat a spoutaná

sobyla se híbtem, a pišli jsme na výhon, t. j. na dosti rozsáhlé

rostranství, na nž se vyhání dobytek, neženeli se na pastvu. CásÉ

vhonu byla zastavena vtrnými mlýny, jichž rozedraná kídla trela
it.'hybn ve i)rohátém, bled fialovém vzduchu. Mezi vtráky se toulalo

iiékolik telat, marn hledajících traviku, za niž by mohla zachytiti

irsným, masitým jazykem. Na druhém konci výhonu stála roubená
liata o šesti oknech, uprosted schdky s krytým loubím ve dv stejné

loloviny rozdlená. Ti okna na i)ravo náležejí školní svtnici, druhá
ri na levo obecní kancelái, i)i niž umístna i šatlava. Ped chatou

iiyl zástup lidu, vtšinou mužik; byly tu však i ženy. Stáli, sedli
I leželi ve vtších a menších skupinách a vedli živý hovor. Když jsme
iišli na nkolik krok, vstali všichni a mnozí sali apky.

„Zdrávstvujte !** — pozdravuje Dimitrij Fomi, pistoupiv ke
kupin mužíku — „nu což, dohodli jste se?"

., Zdraví želáme!" odpovídají mužíci na pozdravení. „Dohodli, ale

cela."

„Ráíte zajíti v jizbu?" ptá se obecni písa v erné soukenné
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epici se zlomeným štítkem, v cajkovém kabát nmeckého stihu

(s knoflíky) a valn už ošumlých kalhotách, zastrených za holínky

krátkých bot. Mužíci byli po vtšin v ruských košilích, pepásaných
na bedrách ervenými kušaky a vypuštných pes široké spodky z rež-

ného plátna ; nkteí ve vysokých, dehtem mazaných botách, vtšina

v láptích. Starosta a desátští s mosaznými plíšky na prsou, byli ve

svitách, dlouhých to halenách z domácího sukna, sepjatých jen opaskem.

„Ne, do jizby nepjdeme," odpovídá správec na dotaz písav.
„Zde píjemnji. — Tak povzte, na em jste se pozastavili?" obrací

se Dmitrij Fomi k mužíkm, kteí nás již obstoupili širokým kruhem.

„Gríveníek (deset kopejek) kdy byste pidal, Mitrij-Fomii" —
ozval se za našimi zády chraplavý hlas mužíka — „a to, jej bohu,

málo dáváte. Vloni jsme vozili za tyi s poltinou" (tyi a pl ruble).

„Pravda, Mitrij-Fomii, pidejte, tak po božsku bude," zvolal

kdosi z opané strany.

A zatím, co se správec obracel, hledaje mluvího, ozval se s boku
nový hlas: „Vidíš, ovsu jak naskoilo. A bez ovsa nelze. Kupovati

musíme. Celý výdlek jen na oves padne."

„Ui milost, my i tak béeme práci lacino." „Voziti daleko." —
„A cesta jaká! Nic nenaložíš; desetkrát abys jel do lesa pro sáh

díví," huely tu rzné hlasy. Ze všech stran znlo „gríveníek," pi
tom kruh kolem nás úžil se víc a více, až jsme stáli všichni v jednom
zástupe.

Správec se otáel už jen na podpatku a usmívaje se vyslýchal

rzné hlasy. Pak se rozkikl, chtje potlaiti další hovor: „Vy bysto

toho napovídali!" a obraceje se k staršinovi, zvolal: „Což ty stojíš

jako balvan a ani nemukáš. Já ti pec jasné vyložil, že víc nedám,

a nechceteli, Pracliovští budou voziti za tyi ruble a ne za tyi
s gríveníkem, jako vám nabízím. I tak iním pro vás více než pro

jiné. Sami vidíte, jaký rok máme letos!"

Starosta chtl íci, jako že vyizoval, co mu pikázáno, ale zas

již odpovídala celá tlupa. Opt slyšeti slova: „Ui milosti" — „Udlej

po božsku!" „Pidej gríveník."

„To je tak!" zvolal opt správec: „Chcete voziti vy, nebo pe-
nechám druhým? A cena je pevná. Jinak nelze!"

„Tak což, rebjata?" — kiknul starosta, nazvednuv hlavu a hle-

daje v zástupu kohosi oima. S druhého konce tlupy kývnula svraštlá

hlava s dlouhou šedivou bradou. Starosta se obrátil opt ke správci

:

.,Nebudeli jinak možno, uvolili bychom se. Ale dejte aspo mohary
(spropitné) — dv vdérka."

Dmitrij Fomi se usmál. „Nu budsi. Vdro vodky dám; smluveno?"

„Dv, dv!" zavznlo ze všech stran.

„Eh, vzal vás kozel; tedy dv. Nu smluveno?"

Tlupa zahuela na znamení souhlasu, z obecného hluku vynikala

slova „ladno!" „charašo!" a zástup se poal rozstoupati.

„A vodku" — ozval se opt starosta mkkým, co nejvlídnjším

hlasem — „kdy pikážete vydati?"

„Teba hned. Vaše schzka je skonena?" ptá se správec starosty,

kráeje už po výhone zpt ke dvoru. Mir v patách za námi.
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„My už do vašeho píchodu vše uspoádali."

„O em se jednalo?"

„Ech, tu z volosti poslali pipiš, že báuška car slevuje nedo-

platky, co se jich nabralo do korunovace. Za naší obcí se však nedo-

platk neítá. Všechno jsme odvedli, i podzimní dávku, i jarní celou.

Však víte, vždy jsme u vás brali peníze."

„Tak vida, jaké neštstí," — smje se správec — „slevují ne-

doplatky, a vy jste všechno zaplatili."

„Ba opravdu k zlosti. My tu všechno do poslední kopejky —
poádek vzorný. A za Prachovskou obcí se ítá nedoplatk na 2000
celkových (rubl) a v celé volosti do deseti tisíc bude,"

„A více o niem jste nejednali?"

„Pak jsme o Nikolkovi rozhodli."

„Nu?" •

„Na Sibi!" odpovídá starosta lhostejným hlasem. „Není možná
s ním vydržeti. Co kde, vše propije ; na pijde, ukradne ; dan neplatí,

obec za nho povinnosti odvádí ; a Vaškovu kobylu on odvedl. Vidli

lio Pokrovští mužíci tu noc za Pustošskou jednotou s cizím konm.
Tedy jsme rozhodli poslati ho na Sibi. Jinak pokoje od nlio nebude.'"

Za ei došli jsme k panské kontoe, a tam za veerního chládku

zaj)íjel mir celodenní svátení trudy slíbeným nádavkem dvou vder
vodky.

Dimitrij Fomi m pozval, abych s ním vypil sklenku aje. Ped
jeho bytem na balkon bzuel už dávno samovar.

„Jak se váni líbilo na vsi?" optal se mne cestou na balkon.

„Nievo — zajímavo. Ale prosím vás," ptám se správce, sedaje

na rákosovou židli a bera z jeho ruky sklenici aje, „co vám to vy-

pravoval starosta o Nikolkovi? Snad ho nemíní opravdu poslati na

Sil.iV"

„Jakž ne opravdu!" odpovídá správec, odliv ás aje ze sklenky

na mistiku, opel loket pravé ruky o stl, a drže misku na tech
vzpímených prstech, srká z ní horký aj. „Na Sibi! Kamž jinam

s ním?"'

„A Nikolka se nemže odvolati z rozsudku míru?"

„Jakéž odvolání ! Obec ho nechce ve svém stedu trpti, a kdo
ji mže nutiti, aby chovala u sebe zlodje? Jiná obec ho také nepijme,
a bez obce zstati nemže. Zbývá pro nho jediné místo — Sibi."

„Vida, jakou mocí vládne mir!"

„Mir, to je vám svrchovaný pán na vsi. Tu mu nemá nikdo co

|)oroueti. Republika — hotová republika," opakuje Dmitrij Fomi,
l»nlévaje aje na misku a pikusuje po kousku cukru,

„Nepichází pi své svrchovanosti ve spor s politickými úady?"

„Zídka, Náš mužík plní své povinnosti a do politiky se ne-

míchá — " Dmitrij Fomi chtl ješt nco podotknouti, pootevel již

rty, ale nepromlnvil. Mistika, jež stále se kroužila nad vzpímenými
jeho prsty, stanula, oi vzplály mu vlažným, nžným leskem, uj)ely se

kamsi v neurité šero, svobodná levá ruka se pomalu zdvíliala, ukazo-

váek se vzpímil a zamil ke skupin kovin ped balkonem. Tak
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vytrval správec nkolik sekund, pak trhnuv hlavou pohledl na mne
a prohodil: „Slyšíte?"

Bylo již šero. Západní polovina nebe byla barvy bledé oranžové,

jen nad obzorem, kde zapadlo slunce, sálala ješt rozplaveným zlatem.

Východní polovina byla už zastena fialovou mlhou. Zvolna se chvjící

vtévky na vrcholcích strom rýsovaly se ernými silhuetami na jasném

ješt pozadí oblohy. Ale pod kei a mezi vtvemi strom zhoustla již

tma do éerna. Chvilkami zavanul vtík a zanášel skrze ídké pruty

loubince a kozího listu proudy akáciové vn na balkon. Kdesi daleko

se ozval hluboký bzukot, jenž se zvolna blíží, a ped balkonem se nese

plavným, volným letem veliký nosorožec nebo samika roháova —
v temnu nerozeznáš; ale náhle se bzukot perývá a v listí loubince

slyšeti šust. Urouk vrazil na vtévku, jíž nespozoroval v šeru a ui)adl

mezi listí, po nmž se nemotorn škrábe vzhru. Daleko i)od oblohou,

jež se zdvihla do nekonené výše, proplul nad námi tiše bez šumu

krkavec a hned za ním druhý; vracejí se patrn z celodenní potulky

na nocleh. Kdesi v korun stromu iiká ospalé ptáe. Od kontory

zalehá k nám neuritý, dušený hovor mužík, dopíjejících svj mohary.
A v té veerní tiši zavznly isté, zvonivé tóny, jako když udeí na

tenkou kovovou desku pružnou palikou, zavznly desetkrát hbit za

sebou, pak pešly ve kepelí daktyl, jednou, dvakrát — a zanikly.

Ty tóny zaslechl Dimitrij Fomi, celý zamlknul a upozornil na n i mne.

„Slyším" — odpovídám k jeho otázce. „Slavík."

„Ale jaký chlapík!" vypravil nyní ze sebe správec spolu s hlubokým

povzdechem, jejž byl dlouho zdržoval v prsou. Po osmahlé jeho tvái

rozlil se blahý úsmv, a ruka s mistikou pomalu se zase blížila k ústm.
„Molodc; po kepelce tlue."

Sotva že vyslovil chválu, když slavík znova se ozval. Tentokrát

zavznl táhlý, mkký hvízdot, nkolikrát se opakoval a zakonil krátkým

ehotem. Dmitrij Fomi jedva dýchaje poznamenává: „Kom hvízdá

na vodopoj. Peletavá kukaka."
Pohledl jsem tázav na správce.

„Zrovna tak ehtá kukaka v letu."

A slavík za nastalého soumraku koncertoval dále. Tu zakvakal

žabkou rosikou, tu zaklokotal, zahvízdal, tu zatloukl a náhle zašipl

jako koka, když s rozježeným chvostem a shrbeným hbetem se vrhá

na psa, jenž se práv chystal uchvátiti ji. Správec byl u vytržení a

dlouho by byl ješt naslouchal slaviím rokotni, kdy by se z kee
u samého balkonu nebyl ozval soupe našeho koncertisty, jenž spustil

profánní „tykva — tykva — rrr ..."
„Eh ty vrabe pohanský, co nemlíš!" rozhorlil se zcela opravdov,

vytržen ze svého okouzlení. „líledte, také slavík, a jaký to rozdíl!"

„Já zde slyšel ku podivu málo dobrých pvc slavík, a pece
Kurští slavíci jsou proslulí po celé Rusi. Co to? vymizeli, jako mizí

dobí zpváci v lidu zdejším?"

„Mizí, je pravda," vysvtluje Dmitrij Fomi; „dobí zpváci mizí.

Slyšeti u nás nyní slavíka, který by rokotal deset kolen (melodií), je

vzácnost; a byli tu slavíci — sám pamatuji ze svého dtství — kteí

tloukli patnáct kolen, a když který zarokotal, jako když zabrouká hrom
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lalekých oblacích; zrovna vám zazvoní o ucho každý rokot. Ale mistry

zpváky schytali, mladí nemají od koho se uiti a iikají po vrabcích.

Hledte, kdy by nám zde obstál tento slavík, pes rok bude plný sad

výborných pvc. Piuí se od nho. Ale neobstojí; kdež pak!"

„Pro myslíte, že neobstojí?"

„Chytne ho nkdo. Slavík je nejhloupjší pták. Položte mu ervíka

l-wd ke, kde sedá, aby ho spozoroval. Sletí s vtve, a vezmte si ho —
tak, tebas prost rukou."

„Což tu jsou tak velicí milovníci slavík?"

„Jsou zde milovníci, kteí dají desítku za vyškoleného pvce. Ba,

co mluvím, desítku; chceteli, já vám povím: V Blgorod je kupec,

jenž drží traktír. On má slavíka, za kterého mu dávali dv st rubl,

a neprodal. ,A kdy byste dávali pt set, nedám ho,' odmítal kupce.

A víte pro? Ten slavík mu pináší znaný dchod. K vli nmu je

šenkovna celý den plna. Kupci celé hodiny tam prosedí, jen aby ho

slyšeli zatlouci. A já ku — zaposlouchati se mžete. Jej bohu, taková

rozkoš!"

Bylo již k plnoci, když jsem odcházel od Dmitrije Fomie,
a slavií serenáda trvala dále. Platila ržím, jež s vysokých ke ped
zámkem dýchaly ajovou vni v teplý vlažný vzduch? i snad jiskrné

hvzd kozice, která práv vyhlédla nad erným pruhem lesa na

východ a pelévá se v soumraku letní noci z jedné duhové barvy do

druhé? Tam na východ, nad nímž tak vesele mrká kozika v sou-

hvzdí vozataje, leží Sibi, a tam tedy vysílá Ivanovský mir Nikolku.

Obec zbavuje se deportací niemného spoluobana. „Selská republika,"

napadla mi slova Dmitrije Fomie; „mir je na vsi svrchovaným pánem."

A opravdu, ím dále pozoruji tuto výhradn ruskou instituci sel-

ského miru, tím více se pesvduji o pravd slov správcových.

Ruská selská obec je skutená uhec v doslovném smyslu. Jedno-

tlivých sedlák, mužík na Rusi není; jsou jen lenové selských obcí.

Orná pda, pastviny, luka, lesy nenáležejí jednotlivcm, nýbrž obci

jako souboru všech živoucích len jejích nynjších i budoucích na

vné asy; a každý, i budoucí len obce má rovné právo na ás
obiny. Avšak ani na té ásti obecné pdy, jež mu pipadá doasn
za podíl, není obmezeným pánem, ani na tu dobu, na kterou mu dílec

náleží. I tu podizuje svou vli soudu obce, miru. jenž vynáší úsudky

své vtšinou hlas na obecných schzích (schodkách), v nichž má hlas

každý hospodá, t. j. hlava každého dvora, každé pi jednom krbe

žijící rodiny. Jeli hlavou domácnosti žena, má žena rovné právo s muž-
skými i na obecných schzích. Na em se mir snesl, je sváto všem
''•IiMtm obce, a nikomu nepipadne vzdorovati miru teba myslil, že

mu dje kivda. „Mir rozhodl, musí se tedy státi."

Ráno druhého dne po schzi Ivanovského miru jel jsem s Borisem

..loviom do i)olí. Obejeli jsme nkolik lán, zasetých ovsem, a statká
si liboval, jak osení i)kn stojí. Oves v hustých bujných trsech kryl

u/. všude pdu, a široké tmavozelené stuhy list blyštély se na slunci.

Pejíždjíce k ozimnímu klínu, míjeli jsme selské desjatiny, oseté jaemi,
a mn padl do oka nápadný rozdíl mezi jaemi panskými a selskými.

Tam pole pokryto lesklým, tmavozeleným kobercem, a tu slabá, na-
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žloutla pírka ovsa stojí osamle mezi hroudami vyprahlé zem a žalostn

úpí k ocelové rozkalenému nebi o vláhu.

„Mužíkm se opt nevede," pravím.

„Opozdili se", dí statká." My sužitkovali pirozenou vláhu pdy,
nastádanou z tajících snh, zaseli ovsy záhy z jara do vlhké zem,
osení se vzmohlo, a nynjší sucho mu nevadí. Mužíkm se však zdálo

na oves tuze záhy, neseli: letošní jaro bylo však suché, celý duben a
pl kvtna jediné kapky dešt u nás nespadlo; zaseli do vyprahlé jako
popel pdy, a proto se osení nesbírá tak dlouho."

„(Jehož se báli, když vy j^te seli?"

„Oni mají své píznaky, jimiž se ídí. Dokud se neobjeví píznak,
nechopí se rozsívký za nic na svt."

„Jsou ale rozumjší mezi nimi
;
pro aspo ti se nevzdají starých

pedsudk?"
„Nemohou. Jsou vázáni na mir. Dokud se mir nerozhodne, že

nadešla doba setí, jednotlivec se nemže dáti do práce."

„Kdož mže mu brániti?"

„Brániti jnu nikdo nebude, ale sám nahlédne nemožnost. Selské

stádo pase so z jara spolen po celém klín až do dne, který uren
k setí. Zaselli kdo díve, mže se státi, že skot znií všechnu jeho

práci, nebo jedné vzdlané desjatiny mezi sty holých neubráníte. A pak
jste se zmínil o pedsudcích. Nevte pedsudkm. Kdy bych ml tak

málo pdy, jako mužíci, ídil bych se v polních pracích také dle roz-

hodnutí selského miru. Mužík je na sta, znají do nejmenších podrob-

ností pdu i podnebí, jež pozorují mnohá desetiletí. Nemožno, aby
úsudek sta zkušených hlav byl horší než úsudek jedné hlavy sebe

moudejší. Já již mnoho let sleduju zdejší selské hospodáství a nepa-

matuji se, aby mir uril touže dobu polních prací než já. Že já za-

ínám všechny práce díve než oni, toho jedinou píinou množství

práce na rozsáhlých pozemcích. Jinak bychom neuspli zpracovati vše,

co teba a jak náleží. Ale i tak je úroda na velkostatku prmrn
vždy horší, než na selských desjatinách. Tento na pohled chatrný ovísek

spraví še po prvním dešti a dá tebas vtší úrodu, než mj bujný

oves, jejž možná poválí vítr, a místo zrna sklidím hluchou slámu."

Kon zaboili na širokou mez, a ped námi se táhl jasn zelený,

rovný, nahoe jako pistižený beh žita, a nad tímto behem prostí-

rala se nepehledná tmavošedá plá, po níž ve stejné vzdálenosti jedna

od druhé nesly se tiše, beze šumu protáhlé vlny rovnomrn se kolé-

bajících mladých, ješt mkkých klásk.
Projeli jsme mlky nkolik sáh okolo žita, stíhajíce oima klidnou

hru popelavých stín a perlovélio svtla, neustále se stídajících na

vlnící se klasové pláni, když mne Boris Pavlovic upozornil na ernou
teku uprosted pole. Teka se v tom okamžiku zdvihla nad zvlnnou
plá a ukázala se epicí, pod níž se objevila lidská tvá, patící drobné
jakési osbce. Osbka držela nco v ruce a mila pídmi.

„Jesafe, pohled, co ten tam dlá?" ptá se Boris Pavlovic koího,
ukazuje mu holí na osbku v žit.

Jesaf zastínil dlaní oi, aby mu slunce nevadilo, a zahledl se

v tu stranu, kam ukazoval statká.
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„E, to je Finogén, stéblo mí."
Finogén nás spozoroval a dal se napí žitem po mezi, po níž

jsme jeli. Nešel však žitem, jak se mn zdálo, nýbrž po píné mezi,

k níž jsme pijeli v nkolika vteinách. Statká velel zastaviti a pokati,

až Finogén pijde.

Byl to nápadn malý mužíek, jehož jsem byl již díve vidl

ped zámkem v jakési selské deputaci; ohromné lápt, v nichž vzely

jeho nohy, padly mn už tehda do oí. Vida, že na nho ekáme,

zrychlil krok, kolébal se celým tlem a klátil pi chzi rukama, jako

by nebyly pirostlé k plecím, než jen tak pivázané. Ve znané vzdá-

lenosti sal už epici a rozhrnul pisedlé vlasy nad elem.

„Co ty, Finogéne, uarovati mn chceš — á?" ptá se statká,

usmívaje se.

„Ba, vaše milosti, kdy bych uml, uaroval bych."

„Na své pole chtl bys pevésti úrodu?"

„Na pak na své. Bude na vašem humn bohato, i na našem

muzickém se shledá . . . Vynadívati se nemohu, Borise Pavlovii, na

vaše zítko; hle požehnání boží. Jen aby to uchoval Hospodin!" volá

Finogén a pi posledních slovech se znamená kížem. „Mil jsem, jak

vy-oká bude sláma do žní. Dva aršíny, deset veršk bude."

„Jak to víš?"

„A vidíte. Nyní je bez klásku aršín pt veršk. A když se žito

vymetává, dosáhlo stéblo polovic výšky."

„Á?" podivil se statká. „A kde jsi byl?" zapádá dále e
s hovorným mužíkem.

„Šel jsem se dívat na svou desjatinu. Naše ržice (žito) práv se

puríná vymetávati. Vaše už celý týden je v klasech. Vidno, vaše jest

rannjší než naše, ruské."

„Ano, je to šampaské žito, dozrává rannji."

„Za sedm nedl bude zralé."

„Kdes to vzal, že zrovna za sedm nedl?"
„Práv že za sedm. Žito se dv nedle metá, dv nedle kvt*',

dv nedle nalévá zrno a dv nedle zraje — " vypoítává Finogén

zpívavým hlasem a po každé pestávce zahýbá dva tuhé, neohebné

prsty. „Nu a vaše už týden se vymetalo, zbývá tedy do žní sedm

nedl," a pi tom pozvedá obé ruce se sedmi opt vzpímenými, roz-

'•ppffjrenými prsty.

„Ba máš pravdu, to vyjde zrovna týden ped Kazanskou boží

mateí, V tu dobu má opravdu dozrávati."

„A naše na Kazanskou," i)isvduje Finogén stí samolibým

úsmvem ve svraštilé, popelavé tvái, že se jeho mínní shoduje s mí-

nním Borisa Pavlovice.

Finogén se uklonil a dal se po mezi ke vsi ; my pak jeli dále.

Ohejeli jsme žito, projeli okolo pšenice, kterou báby plely, a zahnuli

jsme nazpt dom okolo selských polí. Tam na jedné desjatin protr-

hávala žena cukrovku. Ale ádky zstávaly píliš husté, jtroto Horis

Pavlovic dav zastaviti, zavolal na ženu a sestoupiv ukázal jí, jak m;i

pracovati. „Což pak jsi sama na poli?" tázal se pak.

„Vždyí ne -;ama, — dcko je tu se mnou, tam sj>í ii;i mc/i."

ObVATA !•- Id
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„O tom nemluvím", namítá statká, „míním pro Avdj ti ne-

pomáhá? i je nkde v práci?"

„Ech, aby mu pusto bylo!" zachmuila se žena a máchnula rukou.

„Já dávno se už chystám k vaší milosti. Vždy s ním není možná vy-

držeti. Víš, holoubku mj, jaká bída tohle jaro, do úst není co dáti,

dti hladový, a on si leží na peci a prstem o prst nezavadí. V ty dni

pišel Koptv, podnikatel tesaský, a dává práci, závdavek nabízí, a on

jako by neslyšel. Já na nho : ,Avdji, co dláš ? rozumu, jáku, jsi

pozbyl, i co? vidíš, jakou máme bídu; boha se boj!' A on na mne :

,I)rž jazyk za zuby a hled si svého babího díla. Nevidíš, že mi tžko?'

Ped tymi nedlemi — rate vdti — pán bh se nad námi smi-

lovil, robátko nám umelo, a on od té doby leží na peci a hnouti se

nechce, že prý mu tžko!"
„Tžko od lenosti," poznamenává Boris Pavlovic.

„Ba práv," pisvduje žena. „Lenoch je, bh ho sud! A co já

smutná za nho vystojím ! Ano, a dcko víte pro umelo? Bylo ješt

u prsu, já ho kojila a sama nieho nejím. Víme — hladem umelo
nebohé — nu bh se slitoval nad ním. Panakídku (panychidu) jsem

chtla za n odsloužiti, ale nebylo groše penz. Také jsem ho sama
odnesla na hbitov." ervené oi ženiny se zalily slzami. Protela je

zástrou, povzdychla si z hluboká a opevši se rukama o motyku, do-

dala: „Tak jsem vás chtla, živiteli nás, báuško mj, o radu prositi.

Co mám dlati?"

„Mla bys sob na nj požalovati míru."
• „Což tu mir pomže?" ptá se žena nedviv.
„Však již pomže. Jen ekni, že já t posílám."

„Je pravda — ano — taky že pjdu!"
„A potom, víš co? Bij ho!"

„Nu, kterak?" ptá se s udivením žena.

„Tak, prost, dlaní nebo pstí, aby nekulhal. Sílu máš s nho."
Žena pokývla hlavou: „Sílu — což síla je, ale ..." I nedo-

povdla, jaké „ale".

„Na, vezmi zatím na chléb," vtiskl jí statká do dlan bankovku

a sedl opt do koáru.
„Lenoch, jakého svt nevídal," vypravoval mi pak cestou dom,

„propije, co mu pod ruku pijde. Ale emeslník k pohledání. Vloni

v lét žena pišla prosit o práci, že nemají co jísti. Muž že chce pra-

covati. Dal jsem mu kositi proso — jiné práce nebylo. Skosil tak tvr
desjatiny a zmizel s pole. Hledají Avdje, a kde on? V kabaku sedí;

kosu zastavil a pije. Dal jsem si ho zavolati a povdl jsem mu . . .

nu, víte, povdl jsem mu všechno, co umím po rusku. On na kolena,

u nohou se mi válí, že víckrát nebude. Skuten také se držel mnoho
nedl. Pracoval, rados se podívati. Na podzim pijde zas ke mn a

prosí, abych mu dal díví, že si chce chatu na zimu popraviti, dvr
že chce ohraditi a hospodáství uvésti v poádek. Žena že se vrátila

k nmu (ona od nho utekla), a že nepije už ni — ni. Dal jsem mu
díví a myslím, že vše je v poádku. Za njaký as pišli mužíci, nevím
už pro. Za eí se ptá kdosi, pro prý jsem dal Avdjovi díví; že

prý je zavezl zrovna ke kabaku a tam chtl propiti. Mir toho však
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nedopustil. Díví vzali a odvezli nazpt na dvr Avdjv a sami tam

pomohli žen opatiti se na zimu."

„To je velmi rozumné," podotýkám, „že mir dohlíží za nedba-

lými leny obce."

„Jiného jim nezbývá. Za nedbalého mužíka trpí celý mir. Dan
a poplatky nevybírají se zde od jednotlivc, jako u vás, nýbrž roz-

vrhují se na celou obec, a obec — veni kde vem, ale zapla. Mir

rozdluje už sám poplatky na jednotlivé dvory dle toho, kolik dílc

obecné pdy má dvr v držení. Jeli však hospodá nedbalý, neplatí

daní, a mir musí zaplatiti za nho. A náš mužík dá si radji koleno

provrtati, než by zu druhého zaplatil kopejku. Proto celá obec dohlíží

za nedbalci, aby ádn vedli hospodáství a mli z eho platiti po-

vinnosti."

Vbec cit pro stejné povinnosti pi rovných právech je v muží-

kovi vyvinut do krajnosti. Jedna z nejtžších povinností muzických

krom plat je zastávání selských úad — starosty a desátských,

kteí jsou výkonnými orgány obce. Nco podobného obecním výborm
eským se na Rusi nenachází. Každá záležitost obecní eší se ve schzi

celého míru. Kdo se zde mže selského úadu zbaviti, zbaví se ho

zajisté pi nejbližší píležitosti, a nemusíli, vbec ho nepijme. Nelzeli

volbu jinak zameziti, uchyluje se kandidát ku všemohoucímu na vsi

prostedku - k védérku. Volba pak padá bud na nkterého chuasa,

jenž nemže nabídnouti vdérka, anebo na nedbalce, kterému vlastní

hospodáství nepirostlo k srdci a proto si málo z toho dlá, že mu
..úad" vezme polovici drahého na vsi asu. Starostové tší se proto

valn pochlebné povsti.

Jeli úad starostenský proti mysli mužíku zemdlci, je pímo
nesnesitelný mužiku kupci, jemuž povolání nedovoluje zstávati stále

na vsi, což jest nevyhnutelnou podmínkou pi úad starosty. A hle,

iak rozumn rozešili trudnou tuto otázku v sousední Alexjevce.

'lenové veliké, prmyslové této vsi dlí se na dva druhy: zemdlce,
ostávající po celý rok v obci, a prmyslníky, t. j. lidi, zanášející se

rznými jinými živnostmi, po rusku „promysly", jako obchodem, e-
mesly, lovectvím, vozatajstvím a pod., za kterýmižto živnostmi odchá-

zejí každoron do všech konc Rusi. Dlouhou dobu volívali v Ale-

xjevce za starostu vždy nkterého z usedlých rolník; v posledních

letech vyskytla se však v Alexjevce nová, druhdy tam neznámá otázka

:

poteba vzdlání. Zejména prmyslníci pociovali veškeru vážnost „gra-

motnosti." Sami se pesvdili bezpotukrát, že i na Rusi „za jednoho

gramotného dávají pt negramotných, a i to neradi berou." Mir nabyl

pesvdení, že v obci je potebí školy. Ale kde vzíti penz na nutnou

k tomu budovu, kde penz pro uitele, na knihy a jiné poteby? Kupci,

dobí potái, rozvrhli bez patrných obtíží, kolik desetník pijde na

každou revizskou duši. Nic lehího, než to. Ale mužíci zemdlci za-

vrtli hlavami. „To by znamenalo nové pro nás povinnosti. Na to

;

my i bez revizských duší najdeme peníze."

I našli. Pi prvních obecních volbách za starostu, sotského a

flcsátské zvolili nejzámožnjší kupce a prmyslníky.

„Co vy? lU/iiniu j<t»' |io/byliV" volají nov zvolení k miru a ne

20
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žertem radí sousedm, aby nemaili asu šaškováním. „Nikoli, my bez

žertu," odpovídají zemdlci. „My tolik a tolik let sloužili obci, nyní

pišla ada na vás. Jest ovšem možnost a obec je ochotna vás osvo-

boditi, zaplatíteli 300 rubl — starosta 100 a ostatní po padesátce

na obecní poteby. Z toho bylo by pak možno i školu zíditi."

Tak se stalo. Kupci uznali návrh míru spravedlivým. Jim bylo

výhodnjší zaplatiti obci stovku nebo padesátku, nežli úadovati a pro-

pásti výdlek nkolikastový. Zemdlci slouží za to obci i nadále, a

škola trvá v Alexjevce už nkolik let.

Mír, konaje spravedlnost, staví se asem i proti státním zákonm
a pec i v takém pípad podizuje se jeho snesení strana, a by po
zákonu nikterak nemohla býti k tomu pidržána. Jeden takový pípad
udal se ped dvma lety v Ivanovce. Na podzim pi odvodu k vojsku

padl los na jediného syna v rodin, v níž krom otce nebylo jiného

pracovníka. Otec byl však dosud zdráv a pi síle, tak že neml práva

žádati za osvobození synovo. V jiné rodin bylo patero vzrostlých syn,
jež los náhodou všechny minul, tak že ani jeden z nich nebyl povinen

jíti na vojnu.

Osud v tomto pípad rozhodl nade vši pochybnost nespravedlivé

;

nespravedlnost tu umínil sob mír napraviti. Usnesl se, že jinoch, na
njž padl los, má zstati doma a pomáhati otci, a za nj že se má
postaviti dobrovoln jeden z patera syn druhé rodiny. Naízení miru
bylo splnno. Jediné slovo „nepjdu!" mohlo dobrovolníka zbaviti

obtížné ptileté vojenské služby. Ale spravedlnost mirského rozhodnutí

byla tak zejmá, že nikomu nepipadlo jemu se opíti.

Kíd se zásadou: „stejné povinnosti pi stejných právech," do-

volil, si mir sáhnouti dokonce i na soukromé jmní spoluoban, aby
je rozdlil rovn mezi všechny leny obce ; a i v tom pípad rozhod-

nutí jeho uznáno spravedlivým.

Psal jsem výše, že vtšina obcí jednodvorských pešla ješt ped
emancipací k soustav podušné, t. j. veškera pda, patící jako sou-

kromý majetek jednotlivým lenm obce, byla annektována obcí a rozd-
lena znova rovným dílem mezi rodiny dle potu mužských hlav. Pechod
tento nelze nazvati než násilným, akoli se dál za souhlasu nejmén
dvou tetin všech hospodá a ovšem i se svolením vlády. Obec v pí-
padech takových vidla v rozdlení pdy nápravu kivdy, jevící se

v tom, že jeden hospodá klidí úrodu ze 100 desjatin, kdežto soused

jeho se musí spokojiti výnosem tebas jen jediné desjatiny, a práva

jeho k zemi nejsou o nic horší, než práva sousedova. Stát pak podpo-
roval pechod k soustav podušné, jednak aby stejnomrným rozvrhem
plat na stejnomrné podíly pdy ulehil obci, vázané obecnou porukou,

správné placení daní
;
jednak, a to hlavn, aby pda pešla z vrtkavých

rukou jednotlivcových v pevnou ruku obce, která jest povinna zacho-

vati pozemky v celosti na vné asy.
Jest pirozeno, že bohatší jednodvorci, držitelé rozsáhlejších po-

zemk, vzpírali se novému dlení a hájili svého práva k zaujaté pd.
Nicmén dlení provedeno až na nepatrné výminky, jež se pipouštly
pouze v tom pípad, když jednodvorec mohl písemnými prkazy do-

tvrditi, že pda jest opravdu jeho osobním majetkem, nabytým koupí
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nebo darovací listinou a že tedy netvoí ást libovoln ped lety zau-

jatého pozemku obecného.

Mže se namítnouti, že pechody, o nichž se zmiuji, staly se

ješt ped emancipací a že pi nich více snad psobila „pevná ruka

Mikulášova" než vle jednodvorc a autorita mini. Píti se o to nemohu,

ale mohu dodati, že v sousedství Prachovky jest vesnice Alešovka, která

pešla k podušné soustav teprve deset let po emancipaci, r. 1872, a

;o nikoli za píinou njakého nátlaku shora, nj-brž zcela dobrovoln

i vlastní své iniciativy. I tu se stalo, že mír zabral násiln pozemky
jednodvorce Spicyna, jenž dokazoval své právo k zemi darovací listinou,

avšak jakkoli právo jeho bylo jasné a on, jako mnozí jednodvorci v sou-

sedních obcích, mohl lehko uhájiti svého práva ped soudem, vzdal se

ho na konec ve prospch miru a spokojuje se podílem obecného nyní

pozemku, pieným jeho rodin dle potu mužských jejích len.
Možno tedy bez nadsazování souhlasiti s Dimitrijem Fomiem,

že jest mír svrchovanou mocí na vesnici. Mir jest institucí úpln samo-

správnou, úady se do jeho záležitostí nepletou, a lenové selské obce

uznávají bezvýminen jeho autoritu.

Mir má ovšem dosti prostedk, aby své autorit zjednal platnost.

Xikolka odpyká poutí na Sibi, že nedbal jeho varujícího hlasu. Je

pravda, k trestm tak tžkým sahá mir jen v pípadech nejkrajnjších.

í)byejn se spokojuje pokutami lehími, dojemn patriarchálnými, a
•vtýž citelnjšími.

Bylo v ervnu. Chýlilo se sice k veeru, ale vzduch byl jako

; ozkalený. Sedl jsem ve stínu ped zámkem a ukájeje žíze po sp-
;«obu ruských kupc horkým ajem, díval jsem se, jak se po bled-

modrém nebi lín vlekou bílé obláky s vlnatými okraji jako chumáe
bavlnky, a nedostupujíce zenitu, mizí tam kdesi beze stopy

;
poslouchal

jsem šumní vodotrysku, vyrý-vajícího se tenoukým paprskem z trubky

•lítánu, a padajícího ve štíhlé parabole deštm drobných jisker na

v\pré listy kanny a kukuice, nasázené kolem vodojemu. Na okraj

ehní misky fontánu, v níž se hladina stále eila od sprchajících do

lil kapek vody, pilétali siví holubi, nabírali zobákem vody, zvedali

hladkou, na slunci kovovým leskem se tpytící hlaviku, dolní polovice

, iiháku se rychle nkolikrát zakmitala, a kapka sklouzla do protáhlého

india. Uletl holub, zvun zamáchav perutma, a k 'fontánu se sletlo

ln'jno vrabc. Jedni pili, druzí s rozpustilým štbetem hopkovali po
okraji, nkteí seskoili do mlké nádržky a koupali se, tepetajíce

tam kidloma. Pak jako na povel náhle zase ulétali.

Kdesi v aleji ozval se koský dusot a skípní koles po písku.

Vz nerachotí, jede patrn kdosi s nákladem. Po ciivilce se povoz za-

stavil, a v aleji slyšeti kroky blížící se k zámku. Byl to „vengerec,"

podomní obchodník. Stanul u východu ze stromoadí, rozhlédl se kolem
;i pak se obrátil k ržovému háji okolo fontánu, kde se mezi vysokými
' iTÍ procházel Horis Pavlovic ve snhobílé furážce, a konaje zamilo-

winou obchzku stíhal odkvetlé rže, aby tím kei vyloudil nové kvty.

Venfíerec došel k statkái a nabídl mu ke koupi kosy. Odpo-
nioval zvlášt nový jakýsi druh krátkých, silných kos n.i <*M'oní bnánii

jednu takovou kosu nesl v rukou na ukázku.
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Pi pohledu na kosu vzpomnl jsem si na lenocha Avdje. Když

Boris Pavlovir ukonil obchzku mezi ržemi a pisedl na sedátko

ped zámkem, optal jsem se, žalovalali Avdéjova žena miru, a ujalli

se jí tento?

„Nevím, ale nepochybn žalovala."

„A což mir?"

„Napráskali mu nejspíš."

„Opravdu?"

„emu se divíte? To jest trest ješt velmi milostivý. Mužík snese

jej leheji než penžitou i)okutu. Otese se po výprasku, a odbyto."

„Ale musí mu pak býti hanba na ulici vyjíti."

„Lenoch a opilec jako Avdj je ostud zvyklý. Ostatn, zajímali

vás, poslechnte, co mn vypravovali v tyto dni mužíci z Kruglíka.

Asi i)ed msícem pišel ke mn Skalozub, jeden z tamních soused
prosit o peníze. Sedlák nedbalý; je dlužen už kolik let závdavky a

práci se vyhýbá jako ert kíži. Já mu odekl. A on pone hrubiáni.

Den na to pišli jeho sousedé ke mn. Postžoval jsem si jim, že za

všechnu péi o n a za dobrotu mn splácejí hrubostmi. Mužíci se

poali omlouvati, že za souseda nemohou, abych jim toho nepoítal za

vinu, a že kumovi (kmotrovi) neodpustí. V nedli pišli opt, a Skalozub

s nimi. Tento prosil za odpuštní, na kolena padl, stevíc mn chtl

líbati, jen abych odpustil. Starosta pak mi sdlil, jak mir . . . Po-

hlete," obrátil se náhle Boris Pavlovic stranou, „vrabci se koupají

v písku, jist bude pršeti!"

.,Nepodobá se k dešti," namítám, hled na oblohu, po níž jako

by vymetl. I ty bavlnkovó obláky, jež se tam toulaly ješt ped chvílí,

zmizely úpln. „Ani mráku na nebi."

„To nevadí; je jižní vítr. Ten nám obyejn pináší déš. Co pak

barometr . . .?" A Boris Pavlovic se zvedá.

„Nu, co tedy mir . . .?" pipomínám já.

..Mir usoudil, že Skalozub musí pedevším odprositi, pak za trest

že zai)latí miru vdro vodky, a z každého dvora že dostane po po-

hlavku. Po schzce také hned ortel vykonali. Nejprve mu dal každý

hospodá ,podzatylnik', a pak u krmy vypili na jeho úet vdérko,

pi emž i jemu dali pipiti. ,Nu stydno bylo, co, Skalozube?' ptám

se vinníka, jenž stál v zástupe s povislým nosem. On ani muk. ,Jakž

by ne!' ozval se za nho jeden ze soused. ,Dokud mužíci bili, nievo!

Leda že zakleje, udeili kdo s citem. Ale když piskoila Uljana,

vdova po jeho kmotrovi, a také ho udeila po týle, tu si odplivnul

a zabruel: fu, je to ostuda; nu, pkná už ostuda!' — ,Jakž by

ne — rozchechtali se druzí mužíci — Býti od báby bit!'"
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Orlické hory a krajiny k nim piléhající.

Nástin orogralicko-geologický,

sepsal

prof. dr. Jan Krejí.

(Pokraování.)

3. Bystické hory.

menem Bysthchých hor (das Habelschwerter (rebirgc) vyznauje
E{ se rulový hbet, který rovnobžn s pohraniným pohoím Orlickým

i mezi Divokou Orlicí a ekou Nisou se prostírá a skoro kolkolem

kídovým útvarem jest obehnán. Jen u východního konce za

údolní prorvou, jíž si Divoká Orlice prchod do ech vybrázdila,

spojují se ty hory s pohraniným prahorním hebenem eským,
který však zde i druhým píným údolím, jímž se Tichá Orlice do ech
vine, napí jest prostoupen. Tímto druhým píným údolím vine se též

železnice z ech od Kyšperka do Králík a Mittelwaldu.

Západn nad tou železnicí mezi Mladkovem (Wichstadtl) a Mittel-

waldem zdvíhá se lesní vrchol zvaný Salzkuppe (700 m.), pak dále na

severozápad za prohybem horským, jímž vede silnice z eských Barto-

šovic do Mittelwaldu, erná hora (Schwarzberg 888 m.), na jejímž

severním boku u vesnice Seitendor zboený hrad Schnallenstem jest

vidti. Opt poskytuje prohyb v horském hbetu, vesms bujným lesem

zarostlém, prchod pro silnici z ech od Bárenwaldu pes Peuker a

Lichtcnwalde do Bystice vedoucí, a za ním se na jednotvárn k severo-

západu pokraujícím lesním hbetu rulovém zdvíhají vrcholy Heidelhery

a Kohlhery (06"2 m.). Výborná nová umlá silnice vede zde od eského
Kunštatu (Kronstadt) a Dlouhých Most (Langenbriick) v údolí Divoké

Orlice vysoko pes lesní rulový heben k ddin Brand (SJO ra.), odkud
se pak po píkrém východním svahu hor vine dol do vsí Nová a Stará

Bystice (Weistritz), a k mstu téhož jména eského ^m. Habelschwert)

a k lázním Langenau v pvabném údolí eky Nisy. Vbec jest Kladsko

všude prostoupeno výbornými horskými silnicemi, které cestování v nm
usnadují a píjemným iní. Tak i dále v pokraování Bystického

liohoí na vrchu Jliittniheryu (810 m.) pekrouje dobrá silnice horské

lesy z eského Fricdrichswaldu do Kladska, naež se to pohoí koní
v rozsáhlých lesích nad tak zvanými Jezernimi poli (Seefelder) ploskou

kupou „U mrtvého muže" (Todter Mann) zvanou, ve výšce 887 m. Jiný

kratší a osamotnélý, skoro kolkolem kídovým útvarem obstoupený rulový

heben vyzdvihuje se východn vedle pedešlého nad mstem Bysticí,

a dosahuje ve vrcholu Jistclkoppe 712 m. nadmoské výše. Píke vy-

zdvižené kvádrové pískovce pikládají se k východní stran toho hbetu,

a odtržená jejich ás vyniká náhle nad malebným údolím u msta
Bystice a u lázeského msta Langenau, rozloženého v širším úvalu,

vodorovnými vrstvami pískovc a mkkých vyšších opuk bývalého fjordu

kridového moe pokrytém.
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Knijiiiy tohoto pohoí poskytují dobrému chodci, kterýž jest

niiloviiíkem tiché lesní pírody, milé zábavy, i nalezne ve výstavných

ddinách a mstekách Kladských, zejména v idyllickém lázeském místé

Langcnau, rozkošného odpoinku
;

pro jieologa jest vsak toto pohoí

i nad to velezajímavé, že vrstevní sloh jeho, maje smr severozápadní

s úklonem jihozápadním, na píkré východní své stran náhle jest pe-
tržen dlouhou rozsedlinou, dle níž vrstvy kídového útvaru (kvádrový

pískovec a opuky) píke jsou vyzdviženy, kdežto v bývalém fjordu

moe kídového, v nkolika vedlejších pruzích rozptýleném, vodorovné

jsou uloženy. Jeden takový bývalý vedlejší fjord vniká od Dušník

(Reinerz) podél eských hranic mezi Orlickým a Bystickým hebenem
až k erné Vod (Schwarzwasser) zdélí ty mil ; druhý prostírá se

mezi chlumy nad Jezerními Poli a nad Kunštatem, a mezi Bystickým

hebenem Jistelkoppe, jež úzkým pásmem pískovc, jen malou píkou
rulovou petrženým, od sebe dlí, kdežto hlavní bývalý fjord se prostírá

dále na východ u paty hor mezi Bystickým a Reichensteinským po-

hoím, v široké úvalní, mírnými kopci prostoupené krajin od Hejšo-

viny ])oínajíc jižn kolem msta Kladska pes Bystici, Mittelwald ku

Králíkm.

Orlické a Bystické hory jsou kraje zlomených prahorních vrstev

se smrem jihovýchodním a úklonem jihozápadním, vytvoujíce dva sou-

bžné hebeny, proež jdou píkejší boky tch heben na stranu

Kladskou ; však nejmohutnjší zlom, podle nhož se úklony vrstev staro-

krystalického kamení dlí ve dv protiklonné soustavy horstva, totiž

v soustavu Orlickou a v soustavu Reichensteinskou, jejichž stedem
vybrázdn jest onen širší tjord kidovéko moe, jde podél východní

paty Bystického pohoí.

4. Orlické hory.

Jménem tím zaujímáme onen pohraniný heben mezi echy a

Kladskem, kterýž jest vlastním a hlavním pedmtem této rozpravy.

V geologickém ohledu jest to pozdvižený kraj prahorní vrstevní

soustavy, hlavn z ruly a z podízeného svoru a starých bidlic zá-

ležející, kterýž má smr jihovýchodní a úklon jihozápadní, jsa jižním

bokem velké antiklinální, uprosted v Kladsku prolomené horské klenby,

kdežto severním bokem té klenby jest Reichensteinské pohoí a Sova.

V tomto geologickém smyslu nachází se východní zaátek Orlických

hor v Morav jižn od Šimberka v krabotin na 500 až 600 m. pr-
mrn vysoké, v jejímž stedu nalézá se velká ves Jedle. Jižní ohra-

niení té krabotiny iní moravská f-íka Sázava, kteráž majíc pvod
svj v echách u Vejprachtic nad Lanškrounem, pod Zichlinkem (Sichels-

dorf) do Moravy vstupuje a užším skalnatým údolím, podle nhož jde

železnice do Olomouce, od zái)adu k východu onu krabotinu prostupuje,

až se u Zábeha do širšího úvalu eky Moravy zatáí, a tam s touto

ekou se spojuje. Jiné píné údolí, totiž údolí íky Bezové (Friesa)

prostupuje tu krabotinu od severu k jihu od Šimberka až k místu

Hochsteinu.
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Smr zde panujících vrstev rulových, ásten svorem pokrytých

a pruhy amfibolitu i žuly prostoupených, jde jako v Orlických horách

od jihovýchodu k severozápadu s úklonera jihozápadním, od kteréhož

smru nápadn se liší jak prahorní vrstvy severn za Šimberkem, jdoucí

k severu, tak i fyllity a devonské bidlice jižn za Sázavou mezi Zá-

behem a Modletínem, jež mají smr severo-severovýchodní.

Krabotina rulová kolem Jedle jeví se tedy co geologický klín do

soustavy moravských hor vražený, jejichž hlavní charakteristika jest

zde ona velká údolní brázda, z východního pokrají eskomoravské

vysoiny až do Kladska pokraující, dle níž se smr vrstevní soustavy

Snžníka a okolních moravských hor ídí. — Teprva na hranicích

eských nad Lanškrounem sesteduje se ta krabotina výše zmínného
rulového klínu v zetelnjší horský heben, kterýž se táhne s píkrým

severním svahem podél úvalu ili fjordu od Šimberka ke Králíkm,

a sice až k onomu prlomu, v nmž Tichá Orlice od Králík pes
Mladkov do ech se vine. Do ech sklání se ten horský hbet, jenž

naznauje hranici mezi echy a Moravou, po nedlouhé pestávce naproti

Králíkm, mezi echy a Kladskem, znenáhla v mírných horských vlnách,

jen ásten zalesnných, namnoze až na vrcholy hubenými poli po-

krytých a adou úzkých údolí, kolmo na smr hor probrázdných,

v kterýchžto údolích prostírají se dlouze protažené vesnice : Hemanice,

Vejprachtice, Orlická, Tchonín. Vyšší vrcholy, souvislým lesem pokryté,

nacházejí se jen na severním kraji hebene, nad píkrým úklonem do

úvalu Králického, a sice Sirážný (Wachtberg 806 m.) u Nové Vsi,

Bukový (Buchberg !^58 m.) nad ekovicemi, erný ili Orliný vrch

(Schwarzberg 9Í>4 m.) v liraniném kout mezi echy a Moravou,

odkud pruh eské zem napí pes úval Králický až na vysoký Snžník
zabíhá. Poslední kupa jest Vysoký kámen (Hohestein 845 m.), nad vsí

elnou v píném údolí Tiché Orlice.

Dv výborné horské silnice vedou z ech pes ten hraniný

lieben; jedna z Lanškrouna do Šimberka, druhá z Jablonného do Krá-

lík; cestovateli jedoucímu po tch silnicích, dostihneli kraj hebene,

otvírá se náhle onen malebný obraz Kladska a krajiny Králické s velko-

lepým pozadím vysokého Snžníka, o nmž jsem se hned pi úvodu

zmínil.

Není úelem této rozpravy vylíiti podrobnosti geologické, proež
:.uí podotknouti, že geologické pomry jsou zde celkem jednoduché.

Na severní píkré stran hor panují hlubší, ervené ruly ; výše násle-

duje šedá rula s pruhy amfibolitové bidlice, ásten svorem pokrytá.

I Hemani proráží shluk žuly tuto šedou rulu. Smr a úklon vrstev

byl již výše vytknut. V topografickém ohlodu náleží tento cíp království

eského k okresm Králickému a Lanškrounskému, i zaujímá bývalá

dominia Králíky (!)'>i)f} jiter, majitel hr. Althann, jemuž náleží v Kladsku

i velké panství Mittelwalde), Lanškroun (l()3fí4 jiter, majitel kn. Lichten-

stein) a Kyšpcrk ((il 16 jiter, majitelka hr. Stubenbcrgová) ; ke každému
tomu panství náleží ás pohraniných les. — Za píným údolím Tiché

Orlice, jímž se železnice z Jablonného do Králík vine, má pohraniná
krajina povahu vysoiny zvlnné, ásten lesní, ásten polní, kteráž

na lesnatém jižním kraji uad Studeným ve skalní rulové kupé dosahuje
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výše 718 m., a na holém vrchu Adamové u Petrovic výše 762 m.,

kdežto vlastní horský hehcn zabíhá do Kladska a tam ono díve již

zmínné lesní pohoí vytvouje s kupami Salzkuppc (700 m.) a erný
vrch (Schwarzer Berg 888 m.), od nhož se Bystické pohoí odvtvuje.

Vysoina tato rulová pokrauje v stejné výši (070 m.) na severo-

západ, kdež jest pokryta Žamberskými lesy. Zde se zarývá do ní hlu-

boké údolí Divoké Orlice, kteráž v malebné krajin pod Žamberským
loveckým zámekem ihák zvaným, z podélného svého údolí pohrani-
ného do píného údolního prlomu vstupuje. Hostinec u blízké vesnice

Ostrova (Nesselfleck), jest echm i Nmcm oblíbené výletní místo. ')

Na severní stran oddluje podélný úval u Bartošovic (Batzdorf),

jehož potok sbíhá k Divoké Orlici, tuto vysoinu od pohraniného he-
bene, kterýž odtud zdélí T) zempisných mil nepetržit až za Vrcho-

mezí nad Náchodem se prostírá. Heben ten píke sklonný na sever

do údolí Divoké Orlice, podle níž tu jde hranice zemská, nabývá

na vrcholech svých a zejména na eské stran — kde pechází ve

zvlnnou prahorní vysoinu hlubokými údolími rozrytou, — pravého

horského rázu, jehož pvabu cestovatel po opukových pláních u jeho

paty v echách ani netuší.

Topograficky náleží ten pohraniný heben k okresm Žamber-
skému, Rokytnickému, Rychnovskému, Opoenskému, Novomstskému
a Náchodskému. Velká dominia, jež tyto okresy zaujímají, sahají až

pes heben pohraniný, na nmž hvozdy tch panství se rozkládají;

jsou to zejména v ad od východu k západu dominia: Žamberk
(H873 jiter, majitel Parish), Rokytnice (2458 j., majitel hrab Josef

Nostic), Rychnov (12750 j., majitel hr. Zdenk Kolovrat); Solnice

(4948 j., majitel baron Huppmann-Valbella) ; Opono (17014 j., majitel

kn. Colloredo-Mannsfeld) ; Nové Msto n. M. (3851 j., majitel hr. Leslie);

Náchod (12454 j., majitel kn. Lippe-Schaumburg).

Vynikající vrcholy pohraniného hebene s eských plání z daleka

viditelné jsou následující : Kaple sv. Anny nad Rokytnicí (994 m.). Ko-
mái vrch (Muckenberg 993 m.) a KunštafsJcá kaple (1031 m.), ob
na Rychnovsku ; od této se odbouje výbžek do ech nad Zdobnicí

z daleka viditelný, zvaný lleiterkoppe (981 m.). Okresní silnice v umlých
zatákách vede zde skrze lesy od Rychnova pes Zdobuici na vrchol

blíže zmínné kaple, a pak dol do Kunštatu (Kronstadt) v údolí Divoké

') Úryvek popvku nmeckých sedlák z Kladska, k takovému výletu se

chystajících, zní takto:
vJ'

Nej ich muss uf Cihak cín!

rté hos hold guda laba,

kuchá hos au guda baba,

mandlk'rna an rozinka,

an au guda vain cu trinka!

Milá! hors frgiss a n f
bankacetla ajcušteka,

doss éns n dé Bíma neka,

ven m'r projsšé tólr hón,

di ma rt né veksla kón.

Hláska é zní mezi e a i, hláska ó mezi o, a ; rté = dorten, m'r = wir.
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Orlice na Kladské stran hor, i poskytuje velkolepé vyhlídky do ech
i Kladska.

S hebene samého, po nmž jdou souvisle lesní cesty, jest pro

hustý, avšak zimou a vtrem ve zrstu ponkud zakrnlý smrkový les

málo vidti. Ješt v oboru Rychnovských hvozd zdvíhají se vrcholy

Johnskoppe (1042 m.), Krcisel (1094 m.) a novou pasekou oholený

vrchol Lotzen (1082 m.), odkud se znamenitá vyhlídka do ech otvírá.

Vozová cesta vede zde z hlubokých roklí na eské stran od osamotnlé
osady devaské Lnisenthal zvané, a ode vsi Deštné prohybem horským

(1046 m.) do Friedrichswaldu dol do údolí Divoké Orlice na stran

Kladské. Nad tím pechodem na západ zdvíhá se nejvyšší, celá mladým
lesem zarostlá kupa eských Orlických hor, kupa Deštná (Deschnayer

Koppe 1114 m. =r 3544 stop). Za Deštnou zaujímají Solnické lesy

vrchol hebene. Brzy se však vystídají s rozsáhlými hvozdy Opoen-
skými. Zotavení nalezneme v tchto horských krajinách ve velké vsi

Deštné, v hlubokém úvalu horském mezi kupou Deštnou a mezi Ostrou

horou (Spitzberg) rozptýlené, kde v selském, ale dosti dobrém hostinci

mžeme nocovati. Dosti schdná pšina vede odtud podélným hlubokým
údolím, v nmž má íka Alba svj poátek, vzhru na heben kolem

skupení horských chýší Širlich (1)84 m.) zvaných, nejvyššího to bydlišt

v Orlických horách, do výše 1023 m., odkud sestoupiti lze do Kladské

vesnice Grunewaldu, na severním úboí hraniného hbetu roztroušené.

Použijeme však prseku lesního na hebene horském, dle nhož bží
hranice zemská, i vystoupíme na vrchol zvaný Vrchomezi (Hohe Mense
1083 m.), poslední to vynikající tém Orlických hor na západním konci

jejich. Nová vž pro vyhlídku zdvíhá se na tom temeni i otvírá vclko-

If^pý pohled do t'ech, na Krkonoše a na západní ás Kladska.

Pohranin hory se zde k severozápadu níží a pecházejí v kra-

botinu mnohými údolími rozrytou a ddinami a dvorci hust posetou.

Sestoupivšc na Kladské stran s Vrchomezi dol, octneme se brzo na

dobré cest, kteráž po úboích hor nás svede do lázní u Dumik
(Reinerz). Nejnápadnjší vrchol jest zde Homole (llummel 6!)0 m.),

lesnatý to vrch, nesoucí zbytky staré tvrze, z ech z daleka viditelný

a svou podobou nápadný. Na temeni jeho leží již kvádrový pískovec

a ojmka na rule, co zbytek vrstev kídového útvaru, který od vysoké

protilehlé Hejšoviny druhdy až sem souvisle se prostíral, avšak až na
malé úryvky odplaven jest. Za Homolí pes silnici zdvíhá se rolemi

pokrytý, podélný rulový heben Hradišt (Ratschenberg, 803 m.), nad
osadou stejného jména, co poslední vyniklejší prahorní výšina, jelikož

v pokraování dalším k lázeskému místu Chudob rula a vtší shluk

žuly již jen boky hor zaujímá, kdežto vrcholy jsou pokryty kvádrovým
j)ískovccm. Zde jest tedy konec prahorního pruhu Orlických hor. Na
tomto vrchu táboil Bedich U. r. 1778 pi svém posledním vpádu
do ech.

Na eské stran tch hor od Divoké Orlice až do krajiny Ná-
chodské kloní se pohraniný heben ponenáhlu k zvlnné vysoin,
dále do ech dosti vysoko opukou kídového útvaru ovroubené. V pravi-

delném sledu, a ve vlnitých ohybech, následují po sob od hebene



316 '^- J^rd^i:

dol pásma ruly ervené a šedé, porznu pruhy amfibolitového kameni

a krystalického vápence prostoupené
;
pak následují pásma svoru a blíže

paty hor konen široké pásmo bidlic. Jen na ídkých místech vy-

stupuje na den starovyvelé kamení. Nejzajímavjší takové místo jsou

boky hor u Deštné podél cesty do Jedlové (Tanndorf), kde ve velkých

balvanech v lese vidti roztroušené hrubozrnné gabbro (smíšeninu labra-

dorového živce a diallagu) a žulu.

Vetší shluky žuly objevují se za Vrchomezím mezi Olešnicí (Giess-

hbel) a Polomem, a pak zejména mezi Novým Hrádkem a ermnou
na hranicích Kladských, jež vytvoují lesnaté vrchovišt, ne sice vysoké

(fi30 m.), avšak svou kostrbatou podobou z daleka nápadné. Tolikéž se

objevuje shluk žuly u Levína a Chudoby na úboích hory Bukoviny

v Kladsku, jejíž tém pokrývá kvádrový pískovec.

Více než na temenech pohraniného hebene nabývá krajina hor-

ského rázu v hlubokých údolích, které od vrchol dol sbíhají a p-
vabný sled krajobraz poskytují.

Takové jest údolí Divoké Orlice mezi ihákem, Kláštercem a Ne-

koí
;
pak údolí íky Zdobnicc a íky Albi/, kteréž ob na vysokých

úboích kolem kupy Deštné vznikají, naež Zdobnice, sesílivši se ruejem,

skrze ertv dl (Geiersgraben), kde roztroušená ddina se ukrývá, od

hebene horského dol spchajícím, hlubokým údolím mezi vesnicemi

vysoko po stráních rozptýlenými (Rassdorf, Horní a Dolní Zdobnice,

nm. Stiebnitz) dol k Primu se vine, kdežto se s íkou Klause zvanou,

roklemi a skalnatými údolími dol z Rokytnických les spchající, spo-

juje. Msto Rokytnice se zámkem Nosticovským, jediná mstská osada

ve vlastních Orlických horách, leží v té krajin vysoko nad tmi roklemi

na prahorní pláni blíže kraje opuk, kteréž zde až do výše 550 m.

na bidlinou vysoinu stoupají.

Podobn oživuje íka Alba, zaínajíc v horském úvalu u vesnice

Deštné, malebné a lesem skalami zdobené údolí pod ddinami Uhinovem,
Michovým, Prolohem a j. na vysoinách a úboích rozptýlenými, až u Sku-

hrova dostihne kraje prahor a v opukovém mírnjším údolí k Solnici

se zatáí.

Zlatý potok poíná v žulových vrších u Olešnice a spchá skal-

natým a lesnatým údolím v prahorních bidlicích k jihu až ku kraji

opuk u Roudné pod Bílým Újezdem, naež podle kraje opuk na západ

ke Skalce se zatáí, a pod Dobruškou do úrodných luinatých nižin

opukových kolem Mezeíe se vine.

Také eka Metuje vstupuje pod Náchodem do oboru Orlických

hor i prolamuje západní jejich konec mezi Náchodem a Novým Mstem
v malebném úzkém údolí Peklo zvaném, pijímajíc uprosted toho údolí

na východní stran z poboné rokle, v žulových vrších nad Novým
Hrádkem vznikající potok Olešnici. Pvabn položené lázn Rezek leží

zde na kraji les a prahor zrovna naproti Novému Mstu, na posledních

tarasech opukových rozloženému.



Orlické hory a krajiny k nim piléhající. 31'

II. Krajiny kamenouhelné a perniské s vrchy por fy ro-

vy mi a melafyrovými.

Mezera mezi prahorními skalami Orlických a Krkonošských hor

"i luil široká, \7plnna jest adou útvar novjších, kteréž ve svém

vrstevním slohu objevují velkolepé pevraty, jež nynjší podobu tch
hor zpsobily.

Nejhloubji leží staré krystalické bidlice, kteréž západní boky

Orlických hor nad Náchodem provázejí a zde pod erveným pískovcem

permským se ztrácejí, vycházejíce na den teprva sedm mil dále na

severu, v slezském knížectví Svidnickém u Bolkenhainu, kdež úhledné

pedhoí Krkonošské vytvoují. Na tchto bidlicích — které sledují

sloh Orlických a Krkonošských hor, any mají smr celkem jihový-

chodní — pikládají se v odchylném uložení erven zbarvené slepence,

droby a rozmanité bidlice, píslušné dílem k devonu, dílem k spodnímu

uhelnému útvaru bez uhelných flecí (kulmu) pvodu íno-moského,
i táhnou se velkým obloukem k severu vydmutým od Šaclée u paty

Krkonošských hor pes Landshut až k posledním rulovým výbžkm
Sovy u Salzbrunnu, vytvoujíce úhledné pohoí Waldenburské, až pes
700 m. vysoké. Lázeské místo Sahbrunn s kyselými vodami a ne-

daleko nho nad údolím skalnatým, v drobách zarytým, "velký zámek
hrabat Hochberg, zvaný FUrstenstein, jsou ozdobou této krajiny.

Na devonských a kulmových vrstvách spoívá vlastní útvar kameno-
uhelný s hojnými tiecemi kamenného uhlí, i sleduje v podob kopcovité

krabotiny oblouk horský, kterýž od Šaclée na sever pes Landshut

zabíhá, kde se u paty Waldenburských hor k jihovýchodu zatáí;

i obsahuje zde kolem Waldenburka nejsilnjší a nejvydatnjší ílece

uhelné. Užší pruh uhlonosných pískovc zabíhá pak podél jižní rulové

paty Sovy až do okolí msta Kladska, kdež na staré krystalické bidlice
-• pikládá.

Jiný taktéž úzký pruh uhelný táhne se od Šaclée smrem jiho-

východním k Svatoovicm podél jižních bok tak zvaných Žaltmanských

hor a podél rozsedliny, dle níž toto malé avšak v geotektonickém

ohledu velezajímavé pohoí jest vyzdviženo, i dá se stopovati pes
Hronov až k bokm žulovým pod pískovými a opukovými vrcholy Bu-

koviny a Hejšoviny u Stružného (Straussenei) v Kladsku.

U Svaíoovic a dále dle paty Žaltmanu naznauje úzký pruh

kvádrových pískovc, píke vyzdvižených, vytknutou horskou rozsedlinu,

kteráž zde ohraniuje jižní kídlo velké kamenouhelné pánve, zapadající

u Svatoovic na sever a vycházející s opaným, totiž jižním úklonem
na den opt až u Waldenburka. Nad kamenouhelným útvarem rozkládá

se pak mohutná soustava ervených pískovc permského útvaru, ve

vyšších obzorech vápencem erveným neb i tmavým proložených, jenž

místy naplnn jest velmi etnými otisky bylin a ryb, a zbytky plaz
(OlberK u Broumova, lluppersdorf, Ottendorf). Pískovec ten pokrývá

uhelný útvar od Šaclée a Waldenburka až na vrchol Žaltmaim, a roz-

šiuje se pak širokým pruhem pes Friedland, Broumov, WUnschelburg,

pes povstné poutnické místo Vambeice (Albendor) a Neurode až
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do okolí niésta Kladska, uprosted velké údolní krajiny mezi Sovou

a Bystickými horami.

Velká, díve vytknutá rozsedlina horská petrhuje ten ervený
pískovec u jižní paty Zaltman vedle Svatoovic, kde vyzdvižený pruh

kamenouhelného útvaru na den vychází. ervený pískovec rozšiuje se

pak za tou rozsedlinou na západ dle paty Krkonošských hor od Oupice

pes Hostinné a Novou Páku až za Semily, jakož i na východ podél

l)aty Orlických hor, kdež jest však ukryt pod kvádrovými pískovci

a opukami kídového útvaru, a jen v jednotlivých pruzích na den vy-

chází, jako zejména mezi Náchodem a Novým Mstem, pak u Lukavic

nedaleko Solnice, zvlášt však ve velkém údolním pruhu v oboru kído-

vého útvaru, kterýž na prahorních vrších u Litic poíná a i)odél velkého

pevratu skalních vrstev pes Žampach, Dobrouc k Moravské Tebové
se táhne a onu údolní brázdu na východním pokraji eskomoravské
vysoiny vypluje, o které již díve zmínka se stala.

Nejvyšší vrstevní stupn horské pánve mezi Žaltmanem a Walden-
burským i)ohoím zaujímá kvádrový pískovec s podloženými opukami,

povstný to skalní labyrint Adersbašský a jeho výbžky, o nmž v ná-

sledujícím odstavci zvlášt bude pojednáno.

Permský útvar sám vystupuje co samostatné pohoí jen na Žalt-

manu u Svatoovic, všude jinde v okolí Orlických hor zaujímá jen

údolní krajiny, jako zejména pkný úval Broumovský, nebo nižší kra-

botiny v pedhoí.
Žaltman (das Faltengebirge) má své jméno podle nejvyššího

vrcholu, jejž eši nazývají Žaltman (na map generálního štábu jest

naznaen jménem Hexenstein 738 m. severn nad Svatoovicemi). Jest

to úhledný horský hbet, celý lesem zarostlý, jenž poíná se zdvíhati

již v Šacléské krajin u Bernartic (Berndorf) východn od prsmyku,
jímž vede železnice z Trutnova do Libavy. U Petrovic (Petersdori) jej

proráží úzké údolí potoka Petrovického (Glaserwasser), jenž u Bertels-

dorfu v Slezsku západn od Adersbachu poíná a u Poíí (Parschnitz)

blíže Trutnova do Oupy se vylévá; i jde odtud ten hbet nepetržité

smrem jihovýchodním až k msteku Hronovu, kde jej eka Metuje

na pi prostupuje, a pokrauje pak pes Žárek až k Stružnému

(Straussenei) v Kladsku, kdež s úboím Bukoviny, kvádrovým pískovcem

pokryté, splývá. Píkejší sklon Žaltmanu jde k jihu, a na té píkejší
stran vychází na den z hlubin vyzdvižený pruh kamenouhelného útvaru,

provázen píke vyzdviženým kvádrovým pískovcem ; zde se kamenné
uhlí na více místech, zejména u Svatoovic tží.

Vrchol pohoí a severní boky jeho však obsahují slepence a er-
vené pískovce permské, k severovýchodu sklonné. K zvláštní geologické

památnosti tch vrchol náleží tak zvaný skatnenlý les, jehož po pšin
vedoucí ze Svatoovic do Radvanic (Radowenz) pes vrchol Žaltmanu
k horské vísce Paseky (Brennten) dostihneme. Záleží ze samých vtších

a menších úlomk kemennou hmotou skamenlých kmen sosnovitých

(Araucarites Schrollianus Goppert), kteréž ve velkém množství v lese

a v pasekách po stráních horských jsou roztroušeny.

Mohutnjší a proto nápadnjší podíl v orogratické povaze té

krajiny má ervený porfyr, jenž vyvel v dob permské a ve znané
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vrchy se nakupil. Kada porfyrovych homolí a píkrých hbet poíná
východn od Šaclére na hranicích mezi echami a Slezskem, co tak

zvané Krkaví pohoí (das Rabengebirge) s vrcholem Ostrou harou

(Spitzberg 879 m.), a prodlužuje se pak ve Slezsku smrem severním

okolo Libavy až k Landshutu, kde se náhle obrací k jihovýchodu a

v podob úhledných hbet a homolí horských (700— 800 m.) blíže

Friedlandu opt eských hranic dostihuje, jež pak na severní stran

velkého Brouraovského úvalu, erveným pískovcem permským vypln-

ného, až k íce Stnav u Tunschendorfu nedaleko Neurode provází.

Malebné homole a píkré hbety tohoto pohraniného pohoí, vesms
zalesnného, dosahují nad Ruprechticemi (Ruppersdorf) v Broumovsku
výšky pes 800 m. (Spitzberg 879 m.), snižují se však ponenáhlu za

prsmykem u Janovic (Johannisberg), jímž vede silnice z Broumova do

Charlottenbrunnu a Waldenburku ve Slezsku, na 700 a 000 m.

ás tch hor nad Ruprechticemi má jméno Suché hory (Díirres

Gebirge), ás nad Šonovem (Schonau) v Broumovsku má jméno Šo-

novskýeh hor. Vedle erveného portýru objevuje se v tch horách,

zejména od Landshuta až do Suchých hor také erný melafyr, kámen
to k edii podobný, a taktéž u paty tch hor v Broumovsku nad Šo-

novem, od Janovic až k Tunschendorfu, a dále v Kladsku za Vambe-
icemi v oboru ervených pískovc u Kunzendorfu, rozšíený.

Jiný velmi zajímavý eruptivní kámen té krajiny jest tak zvané

gabbro u Volpersdorfu za mstem Neurode, kdež obehnán jsa erveným
pískovcem permským, proráží drobu spodního uhelného útvaru (kulmu),

a podélný pruh lesnatých kopc pi pat Sovy skládá.

III. Krajiny kvádrového pískovce a opuk útvaru
kídového.

Vrstevní stupn kídového útvaru, které co nejmladší útvar sou-

stavy Orlických hor v horském slohu jeho podílu mají, vytvoují nej-

zajímavjší jak geologické tak i horopisné pomry jejich. Z nich se

totiž skládají nejenom ony svtoznámé labyrinty skalní u Adersbacbu

a Teplic (Weckelsdorf), jež k sob ron na tisíce cestovatel vábí,

nýbrž jsou v nich i nejpatrnjší ony rozsedliny horské, podle nichž

vyšší prahorní hbety do výše se vydmuly. V dobé kídové zasahoval,

jak již na poátku té rozpravy bylo vytknuto, z ech moský chobot

do Broumovska, odkud se pak co neširoký fjord stedem Kladska až

do Šimberka v Morav prostíral.

Z moe toho usadily se vodorovné vrstvy kvádrového i)ískoTce

a opuky, jež však pozdjším vystoupením hor podél horských puklin

v dlouhých pruzích byly vyzdviženy, tak že v nynjším svém porušeném
uloženi dokazují, že velké pevraty kry zemské, jejichž výsledkem

bylo vytvoení nynjších hor Orlických a Krkonošských, teprva po

kídové dobé státi se mohly.

Jedna z nejhlavnéjšich rozsedlin horských, jež zpsobily ono po-

rušení druhdy vodorovného uložení kvádrovc a opuk, objevuje se na
jižním svahu 'Zaltmami u Svaloúovic, kde do té rozsedliny vklínéu jest
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pruh píke vyzdvižených vrstev kvádrového pískovce, provázející pásmo
kamenouhelné, jež zde z hlubin na den vystupuje.

'J'outo rozsedlinou, kterou lze stopovati z krajiny Šacléské pes
Svdtoovice a Hronov až k pat Bukoviny nad láznmi Chudobskými,

rozvrhují se zdejší skalní vrstvy kídového útvaru, a tím i výšiny a

údolní krajiny z nich složené, pirozen ve dva oddíly, totiž v oddíl

Kladský severn za Zaltmanem a Orlickými horami, a v oddíl eský
u jižní paty Žaltmanu a Orlických hor.

1. Kladský oddíl kvádrových pískovc a opnk.

Oddíl tento poíná vlastn v Broumovsku, které však orograficky

jako druhdy i politicky iní jeden celek s Kladskem.

Západní hranice ech v Broumovsku jsou zde naznaeny úvalem

v permu vybrázdným nad Bertelsdorfem a Albendorfem (jest to jiné

místo než poutnické Vambeice), kterýž na západ obmezen jest por-

týrovými horami Krkavími a na východ píkrou strání permských

pískovc, do níž vložen jest zde ervený vápenec, podobný Huprechtic-

kému. (ídolí to ovlaženo jest potokem Petrovickým, již výše zmínným.
Vrchol t strán údolní, po níž bží hranice zemská, skládá se již

z kvádrových pískovc, jenž zde vytvouje úhledný heben, na pruské

stran zalesnný, na eské rolemi pokrytý, poínající v echách ku-

pami Hradištm (Ratsch 705 m.) a Kupnou (Kraupenberg 704 m.) nad

Radvanicemi (Radowenz) a pokraující až na Zdný vrch (Griineberg

neb Wachberg 700 m.) nad slezským mstekem Schonbergem. Mezi

tímto místem a mezi Friedlandem (v Slezsku) zabíhá z ech smrem
severozápadním pruh kvádrových pískovc asi X^j^ hodiny široký, sklá-

daje úhledné lesní vrchy až ke Kesiboru (Grsau), bývalému klášteru

cisterciáckému, od knížat Svidnických založenému, jichž poslední, Bo-

leslav, tchán našeho Karla Lucemburského, ve zdejším velkém chrám
odpoívá.

Z pohraniných vrchol tch spatíme pod sebou na východ úval

opukou pokrytý, v nmž se rozkládá ves Adersbach, a za tou vsí

v podob obrovské skalní pevnosti strmí skupení vyšších kvádrových

pískovc, labyrintem úzkých roklí rozrytých.

Obrysy hor a údolí souvisí zde tak úzce s povahou vrstevních

stup skalních, že nelze tu krajinu uritji vypsati, než vytknutím

tchto vrstevních stup.
Kídový útvar zdejších krajin má celkem totéž vrstevní rozle-

nní, jako ve vnitních echách, jen že nkteré leny mají svj zvláštní

místní ráz. Z osmi ostatních stup, z nichž se útvar kídový v echách
skládá, schází zde ten nejspodnjší, totiž sladkovodní Perucký kvádr

s lupkami uhelnými a s otisky bylinnými, nýbrž co nejhlubší vrstevní

stupe objevuje se kvádrový pískovec, kterýž, jak zkamenlé lastury

u místa Raspenau severn za Adersbachem nalezené dosvdují (Pecten

asper, Mytilus Neptuni, Cardium hillanum, Ostrea carinata), náleží

k stupni Korycanskému, jejž zde vytknu co spodní kvádrový pískovec.

Pak následují opuky šedé nebo žlutošedé, místem písité, místem
vápenitéjší, jež v sob zahrnují vnitroeské opuky Blohorské a Mal-
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nické, a jež zde vyznauji všeobecn5'm jménem opuky spodní. Ony
vyplují údolí Adersbašské a rozšiují se pak na ploché vysoiny,

i vytvoují urit vyznaený taras pod vyššími kvádrovými pískovci, nad

nimi uloženými.

Tyto vyšší pískovce skládají ono labyrintické skupení skalních stn,

jež proslulé jest jménem Adersbašské skály, V petrograíickém i paleonto-

logickém ohledu souhlasí úpln s pískovci Kokoínskými a Jizerskými

vnitních ech, i necháme jim pro zdejší krajinu název pískovc Aders-

bašských.

Teprve dále v Kladsku v okolí Bystice, zejména kolem vsi Kies-

lingsivalde objevují se také nejvyšší vrstevní leny eského kídového

útvaru, obdoby to vyšších mkkých opuk Bezenských ili bakulitových

a pískovc Chlomeckých nebo Hruboskalských, jež pro tuto krajinu

zaujmémež jménem vrstvy KiesUngsicaldské, any u oné vsi orograficky

a paleontologicky se zvláštní zetelností na den vystupují.

Sloh kídového útvaru v okolí Adersbašském má podobu jiloské

pánve, k jihovýchodu protažené a na permských ervených pískovcích

odchyln uložené. Kraj té pánve obsahuje na obrub severozápadní

spodní kvádrový pískovec, vnitek její zaujímají spodní opuky, a nej-

vyšší vrstevní stupe vytvoují Adersbašské pískovce, kteréžto oba leny

dále k jihovýchodu se rozšiují a daleké výbžky do Kladska na pod-

leze prahorní vysílají.

Adersbašské pískovce neiní však souvislé polo-yvky na spodních

opukách, nýbrž objevují se nad ní v nkolika samostatných skupeninách.

Nejmalebnjší jest skupení skal u Adershachu a Teplic (Weckels-

dorf) asi 5 kilom. dlouhé a 4 kilom. široké, malebnými úzkými ro-

klemi, jimiž se skalní vrstvy v mohutné pilíe a skalní stny dlí,

prostoupené a lesem pokryté. Pramenné potky eky Metuje ovlažují

nejhlubší doliny v tomto skalním labyrintu. Nejvyšší vrcholy dosahují

pes 700 m. nadmoské výše , tak zejména ápi vrch (Storchberg

785 m.) u Skály (Bischofstein).

Druhé samostatné skupení Adersbašských pískovc skládá osa-

raotnlý Ostaš (700 m.), severozápadn za mstem Policí, pirozená to

skalní bašta, nápadné upomínající na Králv Kámen (Kónigstein) v Saších.

Spodní opuka u paty tchto obrovských skalních skupení rozší-

ena, vytvouje mírnji zvlnnou kopcovitou pdu, již eka Metuje a

její pítoky prostupují, spchajíce k pínému prlomu Žaltmanského

hbetu u Hronova; i prostírá se dále na jichovýchod od Stárkova

a Police pes Machov k Dušníkm (Reinerz) v Kladsku, odkud se

v údolních brázdách dá stopovati až k Schwedeldorfu u msta Kladska,

a podél východních bok Bystických prahor až k mstu Bystici a

za lázné Langenauské.

Jiný pruh tch opuk rozšiuje se od Dušník jihovýchodn do

podélného úvalu mezi Orlickými a Bystickými horami, i naznauje
bývalý úzký fjord, jenž daleko mezi prahory vnikal.

Pozdjším odplavením a patrn také roztrháním následkem vy-

stoupeni hor do nynjší výše, oddlen jest u Dušník od toho i)ruhu

malý ostrov kídového útvaru, obsahující na svorové podlo/f <podiií

ijSVÍTA 18M. 4. j^
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kvádr a opuky, i vytvouje z daleka viditelný kopec, Homoli (Hummel
73^ m.), se zbytky staré tvrze.

Msto Ihišníky (Reiuerz) jest výborná stanice pro vycbázky v tchto
krajinách. Blíže msta prýští se z prahorní svorové pdy nkolik slab*'-

kyselých pramen, kteréž daly podnt k založení lázeského ústavu,

jenž pro svou zdravou horskou polohu od Severonmc hojné bývá
navštvován. Výborná silnice jde odtud do výše zmínného íjordu opukou
vyplnného, i vede ponenáhlým výstupem podle íky Bystice, kteráž
u msta Kladska s Nisou se spojuje, vzhru na tak zvané Jezerni Pole
(Seefelder 754 m.), totiž opukovou, vyvýšenou údolní plá mezi Orlickými
a Bystickými horami, do níž jest eišt Bystice vyhlodáno. Prameny
té íky jsou však hlavn na právo té silnice na píkrých prahorních
úboích Orlických hor pod Vrchomezím, kolem rozptýlené vesnice Gru-
newaldu. Kolkolem rozkládají se velké druhdy královské eské, nyní
královské pruské lesy. Uprosted tch les, do nichž po dobré lesní

cest (Fouquéweg) vniknouti mžeme, rozkládá se na opukové podloze
bažinatá plocha, hustým šttinatým drnem a rašelinným mechem, po
rzun i bahenní borovicí (Pinus uliginosa) a nkolika kalužinami erné
vody pokrytá, kdež má naše Divoká Orlice svj poátek.

Od bažin tch jde sklon údolní pdy k jihovýchodu, tak že zde
dlí poíí Odry a Labe. Údolí, jehož stedem mezi lukami a poli vine

se mladá Orlice, naznaujíc zde hranice mezi echami a Kladskem,
podobá se velké pasece, teprve v pozdálí na úboích hor lesem obej-

muté. Dvorce a osamotnlé domky jsou na spsob horský rozptýleny

po celém údolí, sousteujíce se jen po rznu kolem nkteré hospody
nebo kolem kostela. Na eské stran jsou to vesnice Trkov (Trka-
dorf), Friedrichswald, Grunboru, Kerndorf, Kunštat (Kronstadt) a erná
Voda (Schwarzwasser) ; na kladské stran Kaiserswalde, Friedrichsgrund
a Langenbruck. Opuka jest ukryta pod náplavem údolním, ale vy-

chází v nkterých úvozech a roklích na den, a na konci jejím u erné
Vody objevuje se vedle ní i malý pruh spodních pískovc. —

Vramež se po této vycházce opt k Ostaši u Police, abychom
rozšíení Adersbašských pískovc nad opukou položených dále stopo-
vali. Pískovec spodní a nad ním opuky vytvoují severn za Teplicemi
(Weckelsdorf) oste vyznaený severní kraj (637 m.) útvaru kídového,
jehož jedním prohybeni jde nová železnice z Náchoda do slezského Fried-
landu a do Waldenburka, kdežto jiným prohybem stoupá silnice z Police

na vrchol toho kraje a pak dol na ervenou pdu permskou Broumov-
ského úvalu. Na východ od té silnice vyvyšuje se ten kraj znanji
i obsahuje na severní stran kolmé, lesem zdobené stny, podle nichž

se celý tento pokraj horský Steny nazývá. Pískovec tch stn náleží

k stupni pískovc Adersbašských, ježto pod ním na svahu Broumovském
vycházejí spodní opuky a pod nimi spodní kvádr na den, i zaujímá
neširoký pruh, kter3'ž co skalní bašta smrem jihovýchodním jižn nad
úvalem Broumovským se zdvíhá. Boky i vrcholy té bašty jsou pokryty
lesem, skrze njž lze po pšinách putovati se stálými vyhlídkami na
velký Broumovský úval a na krabotiny eské. Krajní vrchol tohoto

úzkého pruhu Aderbašských pískovc slov Hutherg (682 m.) nade vsí

stejného jména vedle silnice Polické; pak dostihneme kostelíka na
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Hvzd zvaného (674 m.) s pvabnou vyhlídkou na Broumov, pak vyšší

kupy Supi koš (Geierskorb 704 m.), i minouce vesnice Suchodol a

Slavné (Labney) octneme se v labyrintu divokých roklí pod kupami

Bingelkoppe (772 m.) a Spitzherg (783 m.) nad Broumovskou vsí Bo-

žanovem (Barzdorf). Na pšin vedoucí kolem kamenného kíže (728 m.)

pekroíme pruské hranice i vystoupíme na rovnou plochu zúženého

zde pískovce u vsi Passendorfu, an zde pískovec jest z velké ásti od-

plaven, tak že spodní opuky na den vycházejí a rozsáhlejší planinu

pokrývají, na níž stojí vesnice Malý a Velký Karlsberg.

Uprosted té planiny v nadmoské výši asi 700 m. zdvíhá se

^amotnélá mohutná skupenina nadopukových pískovc, jako obrovský

hrad, zdánliv nedostupný, a ve výši jeho vítá píchozího veselý ho-

stinec. Jest to Hejšovina (Heuscheuer), nejvyšší to vrchol nejenom

zdejšího, nýbrž i vbec eského kídového útvaru, ana nadmoská výše

jeho obnáší 920 m. ili 2910 st., kdežto Snžník u Dína má výši

jen 721 m. ili 2280 st. Strmé stny, jen úzkými skulinami rozpukané,

skládají boky této znamenité hory. Skrze takovou skulinu vystoupíme

po schodech vzhru i octneme se brzy na pkn upravených pšinách,

které vedou vzhru do jedlového lesa, v jehož stínu nás pijímá pro-

storný hostinec. V lét se tam sejdeme vždy s etnými hostmi, zejména

ze severních Nmec. Velkolepá vyhlídka do ech i do Kladska bohat
odmuje za namáhání s výstupem tím spojené.

Jiné, a mén divoké skupení tch nadopukových pískovc skládá

jižné od Hejšoviny široký plochý vrchol Bukoviny (Spiegelberg 916 m.),

lesem jedlovým i bukovým pokrytý, a z daleka z ech viditelný. Vrch

ten strmí již nad žulovými boky horských strání za láznmi Chudob-
skými, avšak podnož jeho nad žulou záleží též ze spodních opuk, jako

na Hejšoviné. — Od Bukoviny vybíhá pak pruh tchto pískovc na
obou stranách, totiž na severní a na jižní, opukami podložený, k jiho-

východu, i souvisí jak s pruhem pískovcových stn, jež úval Brou-

movský až do Kladska provázejí, tak i s lesními vysoinami, kteréž

se jižné nad úvalní krajinou erveného pískovce, v níž vidti poutnické

místo Vamberice, až k Schwedeldorfu nedaleko msta Kladska rozšiují

a k Bystickým prahorám pipojují.

Jiný též široký a všude na opukácli spoívající pruh vyšších

tchto pískovc prostírá se jihovýchodn za Dušníky, od pedešlého
prostorou spodních opuk oddlený, do lesní, vysoko položené krajiny

Bystických prahor, jejichž dva soubžné severní výbžky tento chobot

kídového útvaru objímají.

V prostoe mezi východními boky Bystických hor u Pohlsdorfu

1 mezi erveným vrchem u vsi Pilce, jižné od msta Kladska, snižuje

-'• náhle celý kídový útvar i vypluje úval, jenž od Broumova až do
okolí msta Kladska zaujat byl erveným permským pískovcem.

Ulubší vrstvy, totiž spodní kvádrový pískovec a spodní opuky a
folikéž i Adersbašský pískovec ped tím na výšinách rozšíené zapadají

do hloubky a ukrývají se v hlubinách úvalních, jejichž i)ovrch poíná
zaujímati mkká hlinitá opuka, kteráž zvtravši od hlin naplavených

nesnadno se dá rozeznati. Jen na nkolika mén rozsáhlých místech

jsou tyto mkké opuky j)okryty pískovcem. Oba tyto vrstevní stupn,

21*
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totiž rakká hlinitá opuka a pískovec na ní spoívající, náležejí k nej-

vyšším stui)nni eského kídového útvaru, jsouce dle zkamenlin pí-

slušné k stupni bakulitových opuk a Chlomeckých neb Hruboskalských

pískovc. Hmota tchto vrstev vypluje od Wilmsdorfu jižné od msta
Kladska bývalý tjord kídového moe mezi píkrými úboími prahor pes
Bystici, Mittelwalde, Králíky až do Šimberka v Morav, i vytvouje

mírnými kopci zvlnnou údolní krajinu, kteráž nepatrným vydmutím

pdy u obory Králické dlí poíí Nisy od poíí Moravy. Není zde

nápadnjšího dokladu pro velké pevraty horské, jako rozdíl ve výškácii

pískovc téhož geologického stáí, na temeni Hejšoviny nad 900 m. a

v údolním ln Bystickém 300 m., v kterýchžto o 600 m. rozdílných

horizontech spoívá pásmo pískovc, k eskému Jizerskému stupni

píslušné. —
Uložení vrstev v údolí, pokud dle výchoz v roklích údolních lze

souditi, jest vodorovné ; oba však kraje bývalého íjordu, kde vrstvy

kídového útvaru k prahorám se pikládají, provází pruh píke vyzdvi-

žených vrstev
,
patrn do hloubky zapadlých a od vrstev

, jež na

vyšších tarasech horských leží, odtržených. Pruh takových píke na-

klonných vrstev lze stopovati na západních stranách fjordu podle úboí
prahorního hebene (Jistelkoppe) u vesnice Sauerbrunu, severozápadn

od Bystice, kde následují nad svorem v poloze skoro kolmé po sob
spodní pískovce kvádrové, pak spodní opuky a vyšší ili Adersbašské

pískovce. Pruh tento jde pak podle paty svorových hor pes Starou

Bystici (Alt-Weistritz), kde jej potok Bystice proráží, a pískovce

vyšší ili Adersbašské vytvoují lesnatý heben nesoucí obecní lesy obce

Nieder-Langenau, u kteréhož místa i nejvyšší opuky, píslušné již ke

Kieslingswaldským, v píkrém úklonu se objevují. U paty toho pruhu

v údolí kolem msta Bystice leží šedé opuky na pískovcích Aders-

bašských v hlubinách ukrytých v uložení vodorovném, iníce pechod
k mkkým nejvyšším opukám, jež východn za ekou Nisou u paty

píkrých prahorních výbžk vysokého Snžníka a podle té eky dále

k jihu k Mittehvaldu a Králíkm se rozšiují. Od Ober-Langenau až

ke vsi Rosenthal stoupají tvrdší vyšší opuky ponenáhlu na boky By-

stických prahor, objevujíce na svém kraji i pruhy Adersbašského pod-

loženého pískovce; od Rosenthalu na jich podle bok prahor Bystických

pozoruje se však opt úzký pruh vyzdvižených vrstev až k místu Bo-

bischau, jižn od Mittelwaldu, obsahující nejenom spodní pískovce a

opuky, nýbrž i Kieslingswaldské jíly v píkrém postavení. —
Na východní stran fjordu poínají píke vyzdvižené vrstvy na

pokraji kídového útvaru na erveném vi'chu u vesnice Pilce jižn od

msta Kladska.' Zde vidti, jak úzký pruh erveného pískovce permského,

melafyrem proražený, jest nejenom píke vyzdvižen, nýbrž i pevrácen,

tak že pod úhlem 50— TO** pod amíibolitové bidlice zapadá, jež zde

na den vycházejí. Po tchto ervených pískovcích následují v položení

pevráceném, jež ponenáhlu do píke naklonného pechází, slepence

spodního kvádrového pískovce, pak opuky a vyšší pískocve, až konen
tolikéž v píkré postav se objevují mkké jílovité opuky Kieslings-

waldské, prostoupené tenkými vrstvami nejvyšších pískovc. Odtud a

od vesnice Rengersdorfu dá se dle paty píkrých prahor sledovati úzký
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pruh tchto vyzdvižených vrstev pes Waltersdorf, pod poutnickým

kostelem Marie Snžné u Wólfelsdorfu až ke vsi Lauterbachu nedaleko

Mittehvaldu. Pruh ten záleží hlavn ze spodních pískovc a opuk, avšak

místem, jako zejména u vesnice KiesUngswaldu zasahuje vyzdvižení

i ást jílovitých opuk a nejvyšších pískovc. Tyto nejvyšší pískovce

skládají mezi Waltersdorfem a Kieslingswaldem kopcovitou krajinu á-
sten zalesnnou, na jejímž východním kraji blíže prahor nad údolním

\ molem vyzdvihují se od jihu k severu ostré kamýky, zvané u sedmi

pastý (Sieben Hirten), co vyzdvižený kraj tchto Kieslingswaldských

pískovc. Místo to jest jedno z nejhlavnjších naleziš zkamenlin, jež úpln
souhlasí s onmi, které v nejvyšších kvádrových pískovcích v echách
za eskou Kamenicí v záezech železnice u Antonienwaldu byly odkryty.

Kieslingswaldský pískovec objevuje se ješt ua píkrých kopcích

jižn od Mittelwaldu. poále silnice vedoucí odtud do Králík.

U Králík vychází na den jenom opuka, jak se zdá vyšší, a sice

v uložení skoro neporušeném pod kopcem poutnickým. Údolí samo
pokryto mohutným náplavem, ukrývá v sob mkké jílovité opuky Kies-

lingswaldské, které se podle jednotlivých záez dají stopovati v úvalu

až k Šimberku, kde na nejzadnjším jihovýchodním konci bývalého

fjordu vycházejí na den glaukonitické pískovce spodní v píkrém vy-

zdvižení, vytvoujíce skalní útes, pes njž vede silnice do údolí Mo-
ravy u Zábeha. (Dokonení.)

Náš sedlák.

le, sedlák Vrcovický,

^jak vystrojen je vždycky,

jak na hod šel by práv,
íst od paty až k hlav!
Brslenky žluté,

boty spodem kuté,

že v cest kamení piští;

holinky jenom se blyští,

a na n, pkn stranou,

kožené zdbky kanou.

Hle, sedlák Vrcovický,

jak vyzdoben je vždycky!

Kazajka do zelena,

jak temná kopka sena:

modravá vesta,

jak pán z msta,
s límekem vyšším v týle

prádlo, tof nad sníh bílé,

hedvábný šátek, vénní,

kol krku se mu mní.
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Hle, sedlák Vrcovický,

jak vyfintn je vždycky!
Kytici pivázanou
na nízký klobouk, stranou,

z králií srsti

;

dýmku má v hrsti,

plnýma rtoma svýma
si bafá jen a dýmá,
as ob as stranou plivne

a pozdraven, jen kývne.

Hle, sedlák Vrcovický,

on kouí skoro vždycky!
Aj, zhaslo mu; však sirby

hned bére ze zavírky,

nití jich hrotky

o žluté spodky,

v hlavice ukrývá chvatn
a bafá a dýmá zas statn
z úst mraky poušt šedé, —
tak nad jiné si vede.

Hle, sedlák Vr^jovický

sám s sebou mluví vždycky!
Dnes slova jako dýky
má na zlé chalupníky,

již našli kdesi,

selské že lesy

jejich jsou pi jedné stran.
„Gruntovník platil z nich dan
Však vrtavé jich hlavy

náš slavný soud zas spraví!^

Hle, sedlák Vrcovický,

jak bedliv pole vždycky!
Zpt nový klobouk páí,
kdy ze vsi k mstu kráí,
každiké chvíle

stranou se chýle

;

po kraji osetých polí

zmokloli mí svou holí,

hned v levo a hned v právo:
„No, políku je zdrávo!"

Hle, sedlák Vrcovický
tak vesel není vždycky!
Je po parnech a bíd,
zmoklo mu na ti píd;
na hrudy sahá:

„Pda je vlahá,
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prohátá všude a všude, —
týdenli takhle jen bude,

juž naplní se klasy —
jen a dá pán bh asy!"

Hle, sedlák Vrcovický,

tak neutrácí vždycky!

Dnes v mst vesel ješt,

má rados z toho dešt

a zrakem stílí;

v malé však chvíli

babky se pod elem honí:

„Úet chci!" na plechá zvoní,

tu elem jde a mraky —
už radostí zmok taky!

Hle, sedlák Vrcovický

tak hrdým není vždycky!

Jak široce si kráí,

div že mu cesta staí

;

míní se málem
Vrcovským králem;

nevzal by, pivekem sporý,

za grunt svj knížecí dvory —
ba pyšn odplivne si

i na Písecké lesy!

Adolf Heyduk.

Maryla.
Starodávná selanka

od

AI. Jiráska.

(Pokradovánf.)

IX.

Mrana.

v-.s^ ladšírau Buchovcovi, Zbykovi, se v panici Šonovském na první

-
]

setkání zalíbilo, jak to také, když mladý soused odešel, dal

i slovy na jevo. Arci, že hned po té o nm ledacos uslyšel.

Starý strýc o pi, panicem prý zlovolné zavedené, vypravoval,

:j' sestra pak, panna Eufemie, zvlášt téch zlomyslných knih

/ klevetáských se zevrubné dotekla, neutujujíc pi tom sama

/ádné klevety, kterou kdy jen o panici zaslechla.

Ale zkušený žoldné prvnímu útoku jak té živ se nedal. Dobe
M toho všiml, že strýc krom té pe, nijak na panice nelouznil, leda
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že jen tak mimo a s úsmškem zavadil o jeho prohlášenou uenos;
ženské pak ei pan Zbynk nikdy za mnoho nevážil. Tak se pann
Eufemii nepodailo vyvrátiti na ráz mínní, jež bratr pojal o panici.

Ba leccos se mu i zalíbilo, co o nm slyšel, a když sestra jako vrch

zlomyslnosti uvedla, co ekl o Tiburciovi elechovském : ten že má
poád kivá ústa i ped soudem, a že pece za to nikdy pokuty ne-

dochází, j)an Zbynk se zasmál z plna hrdla.

Jinak bylo o tu pi. Jakt živ by se jí byl nenadal. Že by byl

panic jen tak zlovoln zaal? Nejhorší bylo, jak strýc doznal, že

o doubrav psaného nic nemli. „Nuž, a se ukáže!" mínil hejtman,

jenž se nikdy žádnému boji nevyhýbal, a ho tento spor zrovna píliš

netšil. Byly mu všechny soudy proti mysli, a když nebylo dohodnutí,

tu by byl radji, aby po starším spsobu me rozhodl. Ale te už

tak v echách nechodilo. Ostatn si myslil, že se panic pijde doroz-

umt. Melt na mysli jeho slova, jež pronesl, když se po prvé setkali

:

„Rzné ei zavedou astokrát i moudré, a já se vždycky radji smluvím

podobn a pímo, nežli svadím."

To ekl, ale — nepišel. Pan Zbynk sám mnoho eí nenamluvil

a také jich nemiloval; eklli však slovo, vdl o nm, nezapomnl na

n a dle nho jednal, padni oko nebo zub. Za to od jiných rovnž
toho vyžadoval. Proto se také nadál, že panic pijde ; že však nepi-
cházel, že na darmo ho ekal, to vydalo více, nežli všechny ei panny

Eufemie.

„Což já mám k nmu jíti?" pravil jednou starému strýci mrae
se. „Což by takový za pecí vyválený panáek nemohl pijíti a íci:

Éku, tak a tak?"

A ješt he bylo, že se panic nkolikráte s ním v sousedstvu

setkal, a že se ani tu o pi a svém požadavku slovem nezmínil. Jednal

sice s panem Zbykem velmi šetrn a pátelsky, ale to práv bylo,

co staršího vladyku, zvyklého na drsnou pímos vojanskou, ješt více

popuzovalo.

„Pro mne tak poád hladí?" doma ped starým strýcem si

opakoval — „pro je jako med, a pro se neozve? Je tohle njaká
upímnost? Dvoák je — poliveník. Myslil jsem, že je upímnjší."

Proto také poslední dobou seste své spíše sluchu dával, když

se o panici zmínila, a dnes, jak se z lovu vrátil, sám o nm zaal,

sotva že práh pekroil. Chmue elo, zkrátka uvítal elechovského,

který jen z doubravy byl sem dobhl, a pravil, pronikavý zrak svj
zpod hustého oboí na upíraje:

„Myslím, brachu, že nyní já Šonovského ped právo poženu."

Pan Tiburcí jak o phonu slyšel, vstal rychle s lavice a tvá
jeho oživla.

„Rád slyším, neškodilo by mu — a ranedle o?" ptal se sudi
dychtiv jako by ani netušil.

Zbykovi jako by zase nco v hrdle vázlo. Odkašlal nkolikrát

a pak prudce vyrazil slova:

„Doubrava je dosud má! Tam a mi nechodí. Zahledl jsem ho

prve s chlumu, že tam zašel — a tu mi teprve chlapi také povdli,
že ho tam astji vidli zacházeti — i s kuší."
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„To t pycb! Na pych phon jeden!" hned pan Tiburcí v právech

dosplý ohlašoval.

„Kdož ví, pro tam chodí!" zvolala panna Eufemie, jediný svdek

této rozpravy, a v oích, jež významn na elechovského upela, jí

živé svitlo.

„Pro tam chodí!" opakoval pan Tiburcí porozumv, a skivil

divn kivá ústa. „Pro tam chodí! Na lov, za krásnou laní."

„Nemluv do vtru!" Zbynk zvolal. „Kde by se tam vzala —

"

„Nu, jednu jsem tam vidl zacházeti — vlastn zajíždti," dodal

volnji elechovský.

Pan Zbynk se zarazil. Za okamžik hledl užaslý na kivoústého

zemana, pak prudce zvolal: „Kdy, koho! Mluv!"

„Když jsi byl na lovu, asi v tu chvíli, kdys ty vidl tam Šonov-

ského zacházeti."

„Hrom aby — a žes ji, tu lani vidl na koni?! Byl to Vtík,
neníli pravda?"

„Ticho, pane Zbyku, — ona juž jde, juž se vrací. Zeptej se jí

sám, ale ra dovoliti, abych prve já odešel."

A byl už na odchodu, u dveí, když Maryla vstoupila, vesele,

ipern jak už jí dávno nebylo vidti.

„Ra jen zstati!" zvala rozmarn elechovského. „Prší, kabátce

neuchráníš," ale juž umlkla, nebo teprve nyní všimla si strýce, jenž

zamraen proti ní se náhle zastavil.

„Prší," opakoval drsn, „a kdes ty se ped deštm skrývala —

"

Pan Tiburcí kývnuv významn na pannu Eufemii, byl už ze dveí
ven. „Starší panna," stojíc za bratrem hledla jako on zpjtav na

mladou, užaslou dívku. Jenže v jeho oích blýštl se hnv a v jejích

škodolibost.

„Kdes byla?" opakoval strýc písn, jako by neml ped sebou

svou Marylu, ale njakého žoldnée, na njž bylo nutno oste po

hejtmansku spustiti.

Dívka byla hnvem strýcovým pekvapena, však porozumla ihned,

o bží. Strýce tak rozhnvaného na asy juž nevidla. A toho „tetina"

pohledu ! Rozumla mu, a ten jí ješt odvahy dodal. Panna ^ufemie

nedokala se toho, eho se nadálá. Maryla ani nezbledla, aniž se jala

zapírati. Pohodila hlavikou a pevn odvtila:

-V doubravé."

„Sama? S kým?" oste se pan Zbynk tázal.

„S vladykou Šonovským — " ale tu juž strýcova pohledu nevy-

držela. Než ihned pozvedla oí na okamžik sklopených, jak strýc zaal
o jejím nejmilejším.

„S panicem, s tím holobrádkem! Co ti chtl? Snad, abys mn
vyídila, kdy by mne ráil pijati, abych ho ])oprosil o dobrotivé

srocení a piznal se, že jsem mu kivdil."

„Toho on nežádá. Kivdíš mu, strýce. On by se rád srovnal a

dohodl, všakté strýci Ondeji se dvakráte nabídl, a toho veera, když
f'i byl se mnou, také."

„Vida, jak se ho panenka zastává," ozvala se panna Eufemie.

„Zastávám, protože mu kivdíte."
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„Kdo?" tázala se oste panna Eufemie. „Snad také já?!"

„Také," Maryla jist a pevné odvtila, upírajíc erné oci své

rozilením záící na tetinu tvá rudnoucí hnvem.

„Hic, že mu kivdím!" zvolala stará panna. „Já! Kteréž mn —
Aj — ten utrlianík panenku jak náleží vyuil — A není divu," do-

dala jizliv, — ^když tak piln do uení chodila —

"

„Bývalas asto v doubrav?" ptal se pan Zbynk.
„Bývala."

„S ním?"

„Ano."

„A pro? Pro jsi tam chodila?"

„Protože ho mám ráda."

„A tys o tom vdla?!" Pan Zbynk se k seste s tou otázkou

obrátil, a zaklev po polsku zvolal: „To je poádek, to je káze?! —

"

A na Marylu upev zraky písn dodal: „Uvidímli t s tim — nebo

uslyšímli — "

„Že do háje chodí, to jsem védla — " vpadla mu do ei
Eufemie, hájíc se — „ale kdož by pomyslil, že se tak zapomene, že

panna bude sama choditi za panicem!"

„ó ty bys tam také chodila — " zvolala Maryla tímto podráždna —
„a teba za kivoústým vdovcem, kdy by nemohl sem k nám — ruce

tob líbat!"

Stála zpímena jako prut, oi jí hoely a nozdry jemného táhlého

nosu se jí rozšíily. Nezalekla se ani výkiku panny „tety", jež prudko

pistoupivši k panu Zbykovi zvolala všecka od sebe

:

„Brate ! A ty to strpíš, ty ji necháš ! — To mn za všecko od

té Polaky, od cizího nalezence —

"

Maryla sebou prudko trhla. Líce její zbledlo. Planoucí zrak její

upel se na pana Zbyka, jako by ekala od nho zadostuinní.

Vladyka stoje proti nim, v rozilení prudko svému hrdlu uvoloval,

zápase o výraz. Na okamžik nastalo trapné ticho. Pojednou se však

zakalily Maryle oi. Slzy jí vytryskly hnvem nad urážkou i lítostí,

že se strýc neozval — a juž hlavu odvrátivši, aby jí nebylo vidti

hrnoucí se slzy pes líko, kvapila do vedlejší komory.

„Pokej!" zkikl za ní strýc — ona však jako by neslyšela.

Dvée za ní zapadly, a juž se nepohnuly. Ale v tom se hlavní, na

schody vedoucí, otevely a jimi vešel starý vladyka Ondej. Byl njak
valn vzrušen — zapomnl i mokrý pláš se sebe dáti a pohnutí

bratrovcova a jeho sestry valn ani nespozoroval.

„Slyšeli jste juž?" zvolal hned ve dveích. „Ne? To je vám
novina! Ted teprve rozumím, Eufemie, tomu snu, víš nedávno o tom
ápu — Pád s vysoká,— pravda, pravda — A jaký! To je lidská

sláva a moc! Pane bože!"

„Co se stalo?" nejprve se Eufemie otázala.

„Král umel!" odvtil staroch, a tu teprve odkládal pláš. Panna
Eufemie úžasem vykikla.

„Kdo ti to, strýce, povdl ?" /volal mladší Buchovec rovnž ne-

málo užaslý.
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„Jistojistá novina. Zkázal mi to Straka. Posla jsem cestou potkal —
Správce ^) poslal tu novinu na Náchod svému purkrabí — a druhý posel

jel do Vratislav. Už tomu tak — Mládenec osmnáctilet}'
!"

„A zrovna ped svatbami, když mu odjeli pro nevstu!" zvolala

panna Eufemie.

„Kdy umel? A na?" ptal se pan Zbynk.
„Pedevírem, ve stedu, ped samým západem slunce — V nedli

ješt prý s panem Jiíkem ktil dít na hrad u sv. Vácslava Zdekovi
Šternberskému, a tu juž ho prý hlava zabolela. Nazejtí, jako v pondlí,

vyvrhly se mu dv hlízy, ale ješt prý toho dne sedl na soudu ko-

morním, ale juž se ani neusmál a jen málo mluvil. Na veer pak

j)oveeel, to mu bylo trochu lépe — než v noci se mu bolesti roz-

mohly znamenit."

„A což lékai?" ptala se Eufemie.

„Hm, jeden tak a druhý onak. Krev mu pustili teprve ve stedu,

ani jsem nechtl uviti — tak pozd ! A to byla chyba. K veeru
skonal —

"

„A poheb?" ptala se bratrovna.

„Posel Pražský pinesl, že je ustanoven na dnešek. V tu chvíli

juž král asi ve hrobce odpoívá. Místo lože svatebního — rakev ! Pád
s vysoká ! V Praze byl prý veliký dav a plá v lidech. Vím, vím —
každý asi vzpomnl, co te bude ..."

Pan Zbynk, jenž za té ei zamyšlen ped se hledl, mávl na

ta slova rukou a klidn, a ješt zamraen, odvtil: „Co by bylo!

Volba nového krále."

Starý strýc však zakroutil hlavou a pravil: „To je to, synu,

to — ale s volbou nové bouky!"

Maryla odkvapivši z velké jizby, kde ji Eufemie tak pohanla,
dlouho ve své komoe plakala. Urážlivá slova tetina, i to, že se strýc

na né neozval, pobouilo mladou její mysl. V okamžik ten napadlo ji

divné myšlení, aby pry odtud odešla, aby ujela hned, na míst. Však
se ukázalo, jak o ní smýšlejí, za ji mají. Ó kdy by Jan vdl ! A jak

na panice vzpomnla, jako by paprslek do tmy žalu zasvitl a vlny

rozbouených cit konejšil, Ú kdy by vdl, kdy by si mu mohla po-

stžovati ! A již pozapomnvši na to, co jí líuferaie ekla, rozpomínala

se, pro ten hnv i)0vstal, jak jí za zlé mají, že se s ním scházela

v doubravé. Jak jsou proti nmu ! I strýc ! Toho se nenadálá. Jist

že ho Eufemie a také ten kivoústý pletichá tak popudili ! Pro,
pro jen

!

A on chce sem, na Domkov zajíti, íci o ni, aby si ji mohl od-

vésti na svou tvrz jako žínku — ó, tak byli ješt ped chvílí v doubravé

šastni tím pomyšlením! Ti by ho pkn pijali! Ne, nesmí sem, aby

ho ješt neodbyli. A nepijdeli — nebo zamitnouli ho? Ó pak ona tu

nebude, a kdy by mla prchnouti kdo ví kam ! Tak uvažujíc stála

') Jiík z Podébrad.
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u okiiii. Neplakala juž. erné její oi hledly v zamyšlení ven, upírajíce

se na doubravu, jež šerem se jako obrovskj' stín ernala.

I pak, když Maryla na lože ulehla, neupokojila se. Spánek ji

míjel, a jak vše nanovo uvažovala, nanovo se kormoutila, a když si

na matku a na smr otcovu vzpomnla, nanovo se rozplakala. Pak
spánek pece k ní pišel; za ním sen, a div divoucí, líbezný a veselý.

Vyplnil jí nejblaženjší pomyšlení, jež ji dnes v doubrav tak vzrušilo,

liyla nevstou a jela v krásném šat na vyzdobeném, opentleném

Vtíku vedle panice Šonovského, svého ženicha, u valném a hluném
prvodu, do nhož sen zavedl také hosti až z Polska a z Litvy, staré,

dobré známé, Poláky i Cechy; ba ani na starého Jánka Tiznova ne-

zapomnl . . .

Pan Tiburcius elechovský ze Sobíšku a nkdy na Dvíkopách
vrátil se, akoliv zmokl, znan vesel a spokojen do svého dvorce.

Usednuv doma u krbu, k jehož praskajícímu ohni natáhl nohy v er-
vených nohavicích, mnul sj ruce samou si)okojeností. Jako nyní asto
tak i v tuto chvíli vzpomínal na Domkovskou tvrz; ne však jako jindy

na pannu Eufemii vyvolenou, ale na to, co se tam dje, jak mladší

Buchovec asi hromuje, a jak ta ještice polská klidí za své procházky

do staré doubravy.

Pál jí to, nemoha zapomenouti, jak se mu vysmála, a ješt více

to pál panici Šonovskému. To bude míti za všecky úštpky, posmšky
i za tu písniku, kterou mu tenkráte veer zazpíval. Ted by on, Tiburcí,

mohl mu vzkázati, kdo má nyní svou milos pod lavicí. Ba jist, že to

panicovi neposlouží. A dobe tak, nebo kivoústý zeman bez toho se

vždycky obával, že se Buchovec, Zbynk, jednou s mladým Rozvodou

dohodne a sroí. A to by pana Tiburcia nesmírn bylo hntlo. Téšila

jej ta pe, ve které se ml za zjednaného poruníka Buchovcv. A tím

byla jako jeho. A jak se jednou do njaké pe zakousl, nerad už po-

levil a pustil, jen aby provedl svou, teba že proti svému odprci

osobn nechoval žádného záští. Ale tu ! Melt panic u nho nejeden

vroubek pro všeliké veselé a úsmšné nápady o nm, o Tiburciovi,

o jeho kivých ústech i o jeho lásce k pann Eufemii a také o ní samé.

Ted u krbu se zahívaje spokojen uvažoval, že dnešní novina

pátelství mezi Domkovem a Šonovem neobnoví. Pan Zbynk se na

panice pro ty tajné schze jak náleží rozdurdí. Pe, jež mezi obma
bží, pjde ped se — a tak nebudou nadarmo všecky úvahy, všecko

pemýšlení, starání a chystání pán Tiburciovo, Listiny Domkovské
všecky do písmeny pehledl; než nic v nich nenašel, co by bylo panici

na škodu nebo co by Buchovcovi svdilo. Panic to asi ví, není na

hlavu padlý. A dovolává se svdk. Jeden z nich mu odešel na pravdu

boží. O druhého, starého dudáka, panu Tiburciovi bželo nejvíce. Nic

jiného nezbývalo. Ve svdcích protivníkova síla, co dlati, nežli je

odkliditi ?

Pan Tiburcí znal Vaka Kivousa a jeho toulavou nemoc. Proto

juž nkolikráte, ovšem že oklikou, snažil se ho ze vsi a do svéta
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dost«iti, aby ho panic neml v as stání. Ale po každé mu selhalo.

Jednak se starému dudákovi doma njak zalíbilo, jednak ho ten erveny

panicv Jenár dobe hlídal. A termín zemského soudu se blížil, pi-

cházel. Do té doby musí a musí býti dudák ve svt a také Celba

nkde, kde, to ješt pan Tiburcí jasn nevdl, kde by nemohl svditi,

nebo kde by jeho svdectví nic nevydalo.

A jak tak u krbu sed uvažoval, vešel kvapné pacholek, všecek

bez dechu oznamuje, že potkal v poli posla pana Straky z Nedal)ilic,

a ten posel že nesl na Domkov novinu.

Tu opustil pacholka dech.

„Jakou?" ptal se kvapné pan Tiburcí.

„Že — že král umel —

"

Zeman už stál rovnýma nohama na podlaze — —
Když pak probrav se z pekvapení a vyrozumv ze všech odpo-

vdi pacholkových, že to pravda, jal se svtnicí pecházeti. První bylo,

na pomyslil, neutrpíli tím zemský soud, budeli o suchých dnech za-

- i iti jako obyejn — ale pak se mu kmitla myšlenka, která ho

] tisila. Kdy by venku nebyla juž tma, byl by se ješt v tu chvíli

rozbhl ji vykonat. Za to však záhy z rána vyšel ze dvorce, sám,

iiechav ryzku svou doma.

Za noci uhodil mráz, a tak se po utuhlé cest pkn kráelo.

Luku byla zastena bílým závojem lesklé jinovatky. Svtlo denní dosud

zá]»asilo se stíny noními. To práv bylo panu Tiburciovi vhod. Po-

spíchal, aby se ješt za toho šera dostal k svému cíli, do vsi za

Šonovskou tvrzí. Nešel tam pímo, vyhýbaje se sídlu panicovu. Juž na

samém kraji vesniky, dosud jako ve snu pohížené, pálo mu štstí.

Potkalt tam toho, kterého hledal, starého dudáka Vaka Kivousa.
Ml na sob kuklu a v ruce dlouhý hák. Chystal se patrn do lesa.

Kivoústý zeman zavedl s ním e, dotazuje se na vladyku Šonov-

-i lio, a jen jako mimochodem se optal, jdeli dudák na díví. Dudák

I
! -védil.

„Máš blízko, jist že jdeš sem do doubravy," a ukázal na starý

ii jenž bez listí juž ernal se v ranním šeru.

„Nera žertovati. Tam už dlouho nechodíme —

"

„Jindy jste tam chodívali?"

„Chodívali — Protože patila a vlastn dosud patí k Šonovu —

"

„To snad ne —

"

„A jak by ne! To mi dobe svdomo, že nebožtík vladyka starý,

nynjšího otec, tam buky porážel — vždy jsem tenkráte tam paezy
lí'M'íil. A to mi také dobe svdomo, že díve, když ješt na Šonov

ožka Kuka po Beneši Krínském sedla, že jsem z jejího dvora,

I tu z toho našeho í^onovského, do doubravy dobytek honil a tam
!•

, i>ásal. Nebožtík vladyka doubravu právem držel a ml na ni jako

na všecko zboží listy. Ale za válek lid pana Msteckého listy mu
pobral i jiné všecko, což mél. Tak je to, tak, a te tam nesmíme si

ani snítku ulomiti, ani sebrati. Dobe má panic, že se hájí — však
niii to všechno odpísahnu budeli teba."

„Ty bys se nehnval. Pišel bys aspo do svta — do Prahy."
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„Ba, milý pane, léta se už poínají hlasití, a vk lovka pe-
máhá. Nkdy mne ovšem ješt napadne, že bych, nežli skonám, ml
se do svta podívati, se starými známými se rozlouiti."

„A zvlášt nyní, když takové noviny jdou. To bude živo a zvlášt

v Praze."

„Jaké noviny, prosím tebe?"

„Což jste tu nezaslechli, že král umel?"
Staec sebou škubl, ale pak usmáv se odvtil

:

„Nera si blázn tropiti ze starého lovka."
Tiburcí však ho ujistil, že pravdu mluví a dodal, jaký v Praze

shon, a jak se tam už páni a rytíi chystají ano juž sjíždjí, a jaký

rej tam teprve bude o volb královské. Pak jako by si na svou cestu

vzpomnl, odešel, maje to pesvdení, že dudák pravdu mluvil, že to

je nebezpený svdek, a že ho nutno na as stání odkliditi. Jak dále

po tom bude, o to se prozatím nestaral. Bylt pesvden, že pak se

opt najde njaká klika. Prozatím nutno, aby panic v prvním hned
stání pe neobdržel.

Pak zastaviv se, starého dudáka pozoroval. Chlap plesnivá, jde

pece do lesa! Nevil — ale trhlo jím, když slyšel, co se v Praze
dje a chystá. To ho bude tak píchati, až ho to odtud vypíchá. Pak
když staroch zašel, vrátil se Tiburcí a zamíil zase k domovu. —
Vru, že nadarmo cestu nevážil.

Starému Vaku Kivousovi v lese roští nic nepibývalo. Zatrhl

hákem a juž se opt zamyslil. Král mrtev — slavný poheb — veliký

sjezd v Praze — tch eí, tch lidí ! —
S malou jen otepí do vsi se vracel, a jak jí docházel, pidal

do kroku. Co to? Hluk a shon na návsi. Shodil otep u chalupy a juž

tam pospíchal. Stanuv na kraji, zahledl Celbu Jenara pod lipou obklope-

ného vesniany. Starý žoldné práv vykládal, že nese dležité, smutné
noviny. Kivousem to trhlo — ano — snad ten vladyka pravdu mluvil.

Jist — král umel — zrovna to Celba ohlašuje, že panic dostal vera,
samý veer tu smutnou novinu.

Sms hlas ozvala se na tu zprávu pod lipou. Všichni byli pe-
kvapeni, užaslí. Staí se zarazili, nejeden stesk se ozval v zástupu,

nejedná obava, že nastanou zase bouky a vojny, a že sedlákm bude
zase nejhe. Jiní na Celbu doléhali, aby povdl, na král umel.
Mladé ženské ho litovaly, a báby si vzpomínaly na tu hvzdu oca-
satou, toho léta juž druhou, co se o sv. Duchu ukázala, a trvala až

k sv. Bartolomji.

V tom všichni umlkli. Ozvaly se tam s výšiny zvony sv. Vácslav-
ského kostela, a zvuk jejich vážn hlaholil do kraje.

„Slyšíteli!" zvolal Celba. „Už vyzvánjí J. Milosti králi. Je to

pravda. Odpoinutí lehké dej mu pane!" a smeknuv beranici, poki-
žoval se a ostatní mužští rovnž uinili.

Jen Vank Kivous ne. Toho tu juž nebylo. Práv, když se lidé

od lípy rozcházeli, ml už vesnici za zády, obešed ji za humny. Na
ramen mu visely dudy, a v ruce držel kivou hl. Staroch si statn
vykraoval.
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X.

Uhodilo.

Mladý Rozvoda Šonovský ovšem nic netušil, že jej a Marylu pan

Tiburci v háji pozoroval. Spokojen dom se vrátil, uvažuje cestou i na

tvrzi o svém rozhodnutí, které byl prve Maryle oznámil. Už díve na

to pomýšlel. Nyní, an se pesvdil, že Maryla ho z té duše má ráda

a on sám že by bez ní nemohl živ býti, nechtl už déle odkládati.

ekne o ni panu Zbykovi. Celý podveer o tom pemýšlel, jak by to

uinil, zdali sám pímo, nebo aby naped skrze pítele njakého vy-

zvdl, jaké by Buchovec byl vle. Odmítneli? Ale ne, nezdálo se tak

panicovi. A kdy by, bez Maryly nebude ! Všakt je mladší Buchovec

povážlivý muž, leda by panna Eueraie nco zmohla.

An tak ješt uvažoval, pišla i k nmu na Šonov novina, letící

ode tvrze k tvrzi, od hradu k hradu, že J. M. mladý král nedlouho

stonav umel. Zpráva ta se panice zvlášt dotekla. Jako každý také

on pomyslil, jak nyní bude, nestrhnouli se pro volbu nového krále

nové bouky. Ale panic krom toho více nežli kdo jiný na pana Jiíka,

zemského správce, svého píznivce, vzpomínal.

Nazejtí, ješt dopoledne, vsedl na k a jel do Náchoda, na

hrad patící panu správci zemskému. Nadál se panic, že tam budou

míti zevrubnjší zprávy. Hlahol zvon, vyzvánjících na zádušní mše,

uvítal mladého vladyku, blížícího se k mstské brán. Na rynku, prosted

nhož kostel stojí, skoro jako o trhu. Všude lidí, mstských i ven-

kovských, v pláštích, v kožiších krátkých i dlouhých, hndých i bílých

beráncích, ti v kuklách, oni ve vydrovicích nebo ve vysokých beranicích

a mezi nimi hle tam mihl se na koni vladyka v kožichu kuním. Všude

rokují o nejnovjší nenadálé novin : ti ji vypravují, oni se dotazují,

jiní juž o budoucnosti uvažují.

Panic zastaviv se ve známé hospod, kon tam nechal, a zamíil

zrovna do kostela, kam se skoro, všichni ubírali. Panic nezašel nejdíve

nahoru na hrad nad mstem, jak nejprve zamýšlel, ponvadž v hospod
zaslechl, že je purkrabí s úedníky juž dole, v kostele na zádušní mši

za nebožtíka krále. Po službách božích setkal se s purkrabím, dobrým
pítelem strýce Horušanského z Roztok, a vyi)rovodil jej až k hradu.

Nedovdl se však nic zevrubnjšího, jak se byl nadál. Purkrabí po-

vdl mu, co juž vera veer byl zaslechl, a také to, že král byl vera
asi pochován. Jiného sám nic nevdl, dokládaje, že zevrubné zprávy

dojdou teprve po nedli. Zval panice na hrad, ten však podkovav
ilohl do msta sešel, pospíchaje opt dom.

Než mimo nadání uvázl v hospod, kde ml kon státi. V pr-
jezde potkal Bavora z Veselíce, dobrého pítele, a ten nepolevil, až

panic 8 ním vešel do jizby. Prošli rozlehlou svtnicí pízemní a z té

po nkolika schodech nahoru do jiné, o nco menší, za to však

úpravnjší. Tam sedlo nkolik vhidyk z okolí za stolem i)i plných

korbelích. Panic byl nemálo pekvapen, an ve výklenku okna u menšího

Htolu skížených, vyezávaných noh zahledl své nejbližší sousedy, oba
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Bucbovce. S nimi tam sedl Jan Straka z Nedabilic, sedním na Stud-

nicích, ciilapík ohromných knír, nkdy dobrý pítel a služebník pana
Koldy a také dobrý pítel obou Buchovc.

Buchovcové jako by si panice ani nebyli všimli. Na jeho po-

zdravení jen starý pan Ondej hlavou pokývl ; Zbynk vsak maje tváe
dnes nad obyej zarudlé, jen si v hrdle odkašlal a mlky dále na-

slouchal hovoru vladyky Studnického.

U druhého stolu uvítali panice Šonovského hlun a srden.
Zasedl mezi n a hned byl v jejich hovoru. Mluvili, to se ví, o králi,

o jeho nenadálé smrti, rzn vykládajíce její píiny. A hned také

poítali, kdo asi nyní zasedne na osielý trn.

„Král bude na vybranou," mínil Mladota z Veselíce a na Mostku,

bratranec Bavorv.
„Jen aby nebyl žádný takový jako nebožtík císa Sigmund. Bh

ví, í duch ho pudil k tomu, aby cizozemc proti vrným echm
posiloval," odvtil panic Šonovský.

„Nu, však nkteí páni nebyli lepší," ozval se Straka. „Pkn
usilovali nmecký jazyk zvelebiti a eský v hlasích zemdlíti volajíce

na nás císae s Nmci."
„Tch se bude nyní nejvíce hlasití," mínil panic, a pítel Mladota

vpadl mu do ei, vypoítávaje

:

„Mnedle : Máš tedy knížete saského — má nebožtíka krále

sestru —

"

„A polský král má mladší," Zbynk Buchovec jako pro sebe

zahuel.

„Braniborský kuríirst se nedá také prositi
—

"

„A bavorský — " doplnil jiný vladyka.

„Císa bude jist první, jenž se o naši korunu pihlásí —

"

„Jakým právem?" zkikl Straka.

Zbynk Buchovec dopil práv koíiík plný rudého vína. Jen ho

na stl postavil, obrátil tvá ke druhému stolu a posmšné zvolal

:

„Nu, víteli ješt o njakém Nmci? — Tam hle mj rozmilý

soused Šonovský nemalí také njakého, svéJio krále za luhem?"

Líce panicovo se na to drsné oslovení zardlo. Pemohl se však

a jako by v lepší stránku si to vykládal, odvtil: „Mám."
„Nuž ra povdti," Buchovec zase tak úsmšn.
„Až ty povíš, pane Zbyku, svého," odvtil panic.

„Povím, povím, ale vy tu dív, kterého si z tch Nmc vyberete?"

„Žádného," odvtil oste Bavor Veselický.

„Ted — ano — žádného — Ale až zanou lákati, budete po-

volni jako dudy." A tu si mladší Buchovec mil všechny blýsknavým

okem. „Jako vždy — víte. To se zas ukáže, komu je eský a slovanský

jazyk mil, kdo stojí o zvelebení chvály boží a jazyka eského rozšíení.

A kdy by se vám pak nkdo ozval, hned bude škdcem zemským, a

vyženete ho ze zem."
Pan Zbynk byl od pití všecek zardlý, více však ješt od mluvení.

Rozhorlil se a v takové chvíli mluvil jadrn a plynn. Straka z Neda-

bilic hlasit pisvdoval, dávaje hlun na jevo svou spokojenost a

rados. Starý Buchovec, klidný a rozvážný, pokyvoval šedivou hlavou.
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Nikdo z vladyk u druhého stolu se proti této ei neozval, ba Výrovsk}'

odvtil

:

„Neteba nás, pane Zbyku, uštipovati. Všakt jsme jist stejného

smýšlení o budoucím králi —

"

„Teti, ted — ano — ale pak, až nastane volba," odmlouval

umínn a prudce Zbynk, valn jsa rozjaen. „Pro nepovídáte, koho

myslíte? Já vám to povím nepokryt, nieho nestajím. Já povídám,

aby král byl toho jazyka, jemuž bychom rozumli, a to je polský

král — Kazimír. To není cizinec, je slovanského jazyka. Nuže —
vy nic ? Vy mlíte ? Ah — radji Nmce, neníli pravda V Žádný !

—
Alespo ty, ctný sousede, v slovu stj — já svého krále ekl, povz ty

nyní svého."

I vstav a pravou do pedu pokroiv, pravicí na Šonovského

vladyku ukazoval.

„Povím, pane Zbyku, a to plané mluvení —

"

„Cože!" zvolal podráždn mladší Buchovec.

„Dnes krále nevolíme," odvtil panic, „ale žádášli, povím, že

míním jako ty, aby král byl toho jazyka, jemuž bychom rozumli.

Jenže já vím o jiném nežli ty, a ten bv lépe nám rozuml nežli polský

král —

"

„Oho, oho," odpíral Buchovec.

_Ano, lépe, nejen jazyku, ale také srdci, našemu eskému srdci."

..Aj, kdo je ten doskonalý — snad ne —

"

„Je to správce království, pan Jiík z Podbrad!" zvolal panic

vyvstav. Líce se mu rdla, oi záily. Bylo patrno, že mluví z nej-

hlubšího pesvdení, ze srdce. Hluný, jásavý hlahol sprovodil tato

slova. Jisté svým sousedm z duše promluvil. Ani pan Straka se proti

tomu neozval, mlel, a na tvái starého Buchovce bylo spíše souhlas

nežli odpor vidti. Jen bratrovec jeho Zbynk se tmi slovy a ješt
více tím hluným souhlasem s nimi, prudko rozpálil. Jindy by jist

nebyl tak podráždn, ale ml už na panice s vrchu a zvlášt od verejška.

V tu chvíli se mu naskytl, a proto, nehled k vci, hluné se zachechtal.

.l'an Jiík králem, a ty jeho kanclíem, ty partéko — nebo
Saskem — ano, ano — až bys mu peetl své klevetáské knihy!

A já bych rád — abys nesvádl poctivé dívky, nelákal jich do dou-

bravy!" A tu se juž, pojat velikým hnvem, polní hejtman pi posledních

slovech hrozn rozkikl. V tom padla na podlahu pekocená stolice za

panicem, ten na smr bledý vyskoil od stolu a sahaje po mei hnal
"^ po Buchovcovi.

Jisté by se bylo neštstí pihodilo, kdy by pátelé a známí nebyli

panice násilím zadrželi. Také starý pan Ondej bratrovce chlácholil a

dižf! })o pevné s jedním ješt zemanem.
í'sia wiara! Podejte mi ho! Sem s ním!" kiel hejtman.

-Puste mne! Pro bh mne na nj puste!" zase panic — ale juž

lio odvádli do vedlejší komory.

Hospoda byla vzhru, a hned se odtud mstem rozneslo, co se

mezi vladykami udalo. Povážlivjší a starostnjší kroutili lilavoii a no-

Jeden ekl: „Už te V!

OSVftTA Ih86. 4. 22
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A jiný: „Vidíte, co jsem povídal? Ze jsme mli nejdéle svatý

pokoj — jí^ko v zrcadle juž možná vidti, co nás eká."

Jak už bývá, rostla e od úst k ústm, a juž mluveno, jak

vladykové tasili, a že ten mladší, Šonovský Rozvoda, okrvavl. On však,

dav §e páteli a jednou ješt myšlenkou uchlácholiti, více se do hos-

l)odské jizby nevrátil, nýbrž vyšed komorou na dvr, tam na kon vsedl

a na Šonov zamíil. Tvá jeho se chmuila a dosud se v nm pobou-

ená krev neskonejšila. Ted! také na Marylu vzpomínal. Strýc její ho

svodníkem nazval i o doubrav mluvil. Jak te mu íci o Marylu?

Nemožno ! Nešastná doubrava, to všecko k vli ní, k vli té pi.

S takovým neveselým myšlením se dom vrátil, a tam se mu
neuvolnilo. K této zlosti nová pibyla. Celba zaražen, divn se vytá-

eje a omlouvaje, oznámil, že Vank Kivous, dudák, zmizel, a že není

po nm stopy, že juž ho dal stíhati, dosud však nadarmo. Vinu se

sebe svaluje, vykládal o tom, jak ve vsi oznamoval novinu, i o tom,

že všecko vyšetiv dovdl se o podivné vci : ráno prý vidli z chalup

lidé státi Vaka s jakýmsi mužským, a dušovali se, že to jist byl

Tiburcí elechovský.

Panic všecko vyslechnuv tomu vil, nebo jak elechovského
znal, ten ouskok se neštítil. Nicmén Jenarovi to neprosplo. Panic

rozhnván zle ho propustil.

„Druhý svdek ten tam. Ted abych dal tebe ješt hlídati a opa-

trovati, ale nkým chytejším, nežli jsi ty!"

Kdy by byl dal Jenara do klády, jist by ho byl tak nepotrestal

jako tmi slovy. Loudav, klátivým krokem, maje hlavu sklopenu vyšel

Celba z panicovy jizby a venku jal se racky proklínati dudáka i toho

kivohubého zemana. Na síni se však rázem zastavil, pak otoiv se

vrátil se opl k panicovi oznámit, na prve pro dudáka zapomnl, že

tu byla, an panic v Náchod meškal, z Domkova stará Katruše s vy-

ízením : aby pán ráil zítra, v nedli, po nešporách ekati. On, Celba,

že se babky dost vyptával, protože tomu dosti nerozuml, ale že víc

nevdla. Panic na tu novinu tvá vyjasniv kynul mu, aby šel, a mír-

nji nežli prve dodal: „Jen jdi — já rozumím."

Mnohem pozdji se oba Buchovcové dom vrátili, a také ne s ve-

selou. Starý pan Ondej sice panicovi nepál, ale dnes tomu dával, že

Zbynk mu ukivdil. Nemluvil ten „uený bakalá" — jak nkdy pa-

nici s úštpkem íkával — tak nemoude, a Zbynk rozlítiv se, zle na
nj uhodil. Ovšem že ml ješt od verejšího dne v sob zlos.

Zbynk doma ani nepromluvil a jen se mrail. Panna Eufemie

hned poznala, že se nco znamenitého pihodilo. Dobe si bratra vší-

mala a vidla, že za dlouhou chvíli pecházeje pojednou se zastavil,

na ní se podíval, a že chtl promluviti — ale ne, už zase vykroil.

Pak ku dveím do komory na levo vedoucím pohledl — ah, na tu

panenku polskou myslí. Jist ho hnte, že se mu ode vírka vyhýbá
a vzdorovit ve své komoe mešká. Hm — jí se také vyhýbá. — By
jí radji tu nebylo ! Ale Zbyka to juž mrzí. Jak by jeho vlastní

dcerou byla!

Tak panna Eufemie sedíc u šití pozorovala a myslila. Jí nic ne-

tížilo, že mladému sirotku vera tak ublížila, a mrzelo ji ješt, že
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bratr dbá tolik o cizinku. Opt se zastavil — chce nco íci. Panna

Eutemie se níže k šití sklonila. Odkašlává — opt pechází. Co se

asi stalo tam v Náchod? Strýce se nechtla ped bratrem ptáti, a sám

nic nepovídá. elechovský tam asi nebyl. — Tu sebou trhla.

„Kde je Maryla?" zkrátka se bratr zeptal opodál se zastaviv.

„Nevím, snad se juž vrátila" — odvtila chladn.

„Kde byla?"

„Což já vím. Dala si odpoledne osedlati kon a vyjela si."

„Snad nebyla v doubrav?"
„Nevím. Pro mne, a si jezdí teba na Šouov. Já se už neozvu.

Aby mne panenka zase ist vyplatila!"

A zase dost. Bratr opt pešel, opt chvilka minula, až nanovo

stanuv promluvil:

„Zavolej ji
— '^

„Na bych já ji volala! Mže pijíti sama. Nema v komoe nic

na práci. i snad chceš, abych ji odprosila? Nebo míníš ty? Mám ji

zavolati?"

Bratr se ani neozval. Jen hnvivým pohledem sestru odbyl a

vzav polskou epici, lemovanou divnou a vzácnou kožešinou, vyšel ven

ostrým krokem, až ostruhy mu na škorních hlasn cvrnkaly.

XI.

Trojanská historie.

Cciba Jenar se vlastn nic nedivil pánu svému, že se rozhnval

uslyšev o dudákové útku — než to starého žoldnée hntlo, že ne-

páno mu dosti víry a že všechna vina na nj svalena. O tom také

po celý veer staré Uršile v kuchyni vykládal, dušuje se, že to byl

jisté ten kivohubý elechovský, jenž Vaka Kivousa pemluvil.

„To se mu to hodilo. Tomu král zrovna po pání umel. Zrovna,

když termín dochází. Dudáka sotva seženeme, a pak budu jen sám.

A co vydá jediné svdectví? Pe bude ta tam a doubrava s ní, a trochu

smíchu za to, a mn nejvíce, protože jsem to spískal. Ale umel bych

na to, že právo máme my!"
Tak rozkládal, a zase myšlenky mu uvázly na tom divném po-

tví staré Katruše Domkovské. Jak se panicovo líce ihned promnilo!
I i-ile to ovsem také nedalo, a neurité, tajemné to vzkázaníko pou-

talo její mysl ješt více, nežli útk starého dudáka ze vsi.

„Že to je od té Domkovské pekelnice mladé!" pravila a doložila

domnní své tím, že onehdy stará Dorotka šla kradí do doubravy dobyt

hlohového koínku a že tam tu panenku zastihla, a že pak, když se,

jako Dorotka, vracela, potkala panice zrovna k háji míícího.

Ráno pak se Uršila i Celba ješté více divili. Panic záhy vstav

vyšel 3i ješté ped asem na horu k sv, Vácslavu do kostela, jak vidli.

Šel ped asem a pozd se vrátil. Lidé juž byli dávno z ranní doma,
když pišel a jaksi veselejší. Pecházel chvíli jizbou svou, i)ak po-

jednou zavolav Colbu dal si vraníka osedlati. Vyjel ze tvrze jako vítr

22*
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a hnul se — kam? To práv bylo, co zase Uršilu tížilo. Dle cesty

tžko udati. Vyjede, míí teba ke Krinu a v polích kdo ví kam se

zatoí. Do nešpor ješt daleko! A teprve po nich — co — snad že

má ekati?
Nežli po obd bylo všecko sklizeno, ozval se juž pede tvrzí

prudký dusot na umrzlo pd, a panic tu ! Ješt skoro veselejší nežli

ráno, a nedbal valn, když mu po obd Celba oznamoval, že lidé vy-

slaní za Vánkem dudákem, aby ho chytili a pivedli, vrátili se s prázdnou,

že po dudákovi jako by se zem slehla. Pak opt n>eho si nevšímaje

jal se panic jizbou pecházeti, ale dvakráte se schod volal dol tá-

zaje se, zdaliž už zvonili na nešpory.

„Nemže se doekati!" pravila Uršila oboí do výše stahujíc a

ukazovákem ped nosem proti Celbovi významn potepávajíc. A sku-

ten! Jak hlahol zvon se starého kostelíka krajinou zavznl, panic

opásav se meem vzal na se pláš a vyšel ven. Uršila ho dobe zrakem
stíhala a vítzn se na Celbu podívala, když stojíce na valu skryti za

koly, spatili svého pána, an zachází na stezku do staré doubravy.

Ráno toho zimního dne bylo pekrásné. Do poledne se však nebe

zasmoušilo a citlivý za jitra mráz tou dobou nco polevil. Bylo, jak

se íká, „že sníh roste." Panic však nieho nedbal. Rychlým krokem
bral se doubravou, jako by se obával, že zmešká, a nešpory sotva že

zaaly. Došel konce starého háje a vyhlížel k Domkovské tvrzi. Kra-

jina kolem tichá, opuštná, všecko ve svátením klidu. Také u tvrze

Domkovské nebylo ani lovíka vidti. Panic stál za chvíli, zrak svých

od ní neodvraceje, vyhlížeje svou Marylu.

Vzduchem kmitlo se nkolik kousk snhových; te hustji se

problávají, tichounko se ukládajíce na zamrzlou zemi i bledý, stuhlý

trávník, zachycujíce se na holých haluzích buk i na hndém, uschlém

listí, jež na dubech zstalo. Panic se vrátil opt do doubravy. Pišel

píliš záhy. Šel opuštnou cestikou pod starými stromy, pod milými

svdky blažených chvil. Sníh tiše padal. Panic se chvilkou zastavil

naslouchaje, pak se opt vrátil na pokraj a vyhlížel k Domkovu. Nikdo

nešel. Už jist chvíli, dávno po nešporách. Svtlo denní pohasíná,

v doubrav se poíná ukládati první asný soumrak zimního podveera.

V polích se ozval vrány hlas, jinak ticho. Jist že Maryla nemohla

pijíti, že jí njak zabránno. Panic už po kolikáté se vrátil do dou-

bravy a vždy zase na pokraj zamíil. Po každé si v duchu íkal:

„Ješt ted — ješt jednou — " Ale íkal si to opt a opt, až pak,

když opt se bral pod stromy ku pokraji, mihl se ped ním v drobné

chumelici stín. Juž radostný výkik se tam ozval, a juž spoinula mu
v náruí Maryla. Na apce, ve vlasech nad elem blaly se jí vloky
snhové, i na hedvábných, dlouhých asách se jí zachytil, ale juž roztál

vroucími polibky rozradovaného panice.

Pak, když jimi první, nejprudší radost vyslovena beze slov, však

vroucn, žhav. Maryla oznamovala, jak jen na okamžik ze tvrze prcbla.

a s jakou ješt obtíží.

Než srdcím, jež k sob lnou a po sob touží, slovo, vzdech jsou

dlouhou eí a juž také odhodláním. Nedlouho tu stáli v hovor zabráni,
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pak spolu k Domkovské tvrzi zamíili. Jdou zvolna, zanikají v šeru

i tiché chumelici.

Po chvíli se panic, vyprovodiv Marylu, navrátil a volným krokem

zamyšlen bral se zpt doubravou na svou tvrz. Mnoho divného uslyšel:

jak bylo pro nj na Domkov, jak jeho nejmilejší urazili. Bylo o em
uvažovati, než když dom se vrátil, nespatil Celba na jeho tvái žádné

chmury. Také to starý žoldné Uršile ohlásil. Bez toho se juž panice

nemohla doekati, majíc o nj strach, a to tím více, ponvadž Celba

po nešporách pinesl ze vsi novinu o tom, jak se panic vera v Ná-

chod s Domkovským vladykou mladším zle chytili, a jak prý juž oba

na sebe doráželi.

Nazejtí panic hned z rána na koni si vyjel a vrátil se až

odpoledne, ne sám, ale s hostem, s panem Bavorem z Veselíce. A jen

že za stl usedli, pibyl nový host, Bavorv bratranec, Mladota z Mostku.

Celba Jenar poal kroutiti hlavou, na ta verejší a dnešní panicova

jízda, a vážn dole v kuchyni vykládal, v tom že nco je.

„A co by bylo?" mínila Úršila. „Hosté, hosté."

„Ty tomu rozumíš ! Pátelé ') to jsou. Panic po té, co se mu na

Náchod stalo, svoboden je pustiti bitvu. ^) Uvidíš. Bavor Veselický

pjde s Mladotou Mosteckým na Domkov, a tam se s vladykou o bitvu

smluví. A Buchovec maje od nich pobídka^) jist bitvu vydá. Té hanby

on pocti\T hejtman by nenesl, aby dosti neuinil."

Uršila se kižovala, lekajíc se upímné o milého pána. Nezbý-

valo nežli tšiti se, že ten Jenar mluvící o bitv jako o kohoutím

zápase, jist se zmýlí. Také se podobalo, nebo mladí rytíi sedíce na-

hoe v panicov jizb, popíjeli a vesele rozprávli, jako by na me a

krve prolévání nemli ani pomyšlení. Už bylo dosti pozd odpoledne,

ani konen ze tvrze vyjeli. A opravdu sami. Kdož ví, nejedouli pece
iia Domkov! Ukrývala se cesta tam vedoucí za doubravou. Panic vy-

provodiv pátele až ped bránu, poruil, vraceje se do své komnaty,

staré Uršile, aby uchystala veei co nejlepší, že se páni vrátí.

Za chvíli pak, den se už znan krátil, vyšel ven v plášti a

s meem po boku.

Uršila strojila, strojila — ale kdeže pravá chu do toho, když

kuchaka neví, komu a na jídlo chystá a strojí. Kdož ví, budeli

j>rátelská veee, jen tak, nebo nco k vli té bitv, nebo po ní.

A vyháti má nahoe jizbu, kterou nebožka paní Barbora obývala, a

to vedlejší rovnž. Tedy budou tu mladí vladykové Veselití na noc,

u teprve snad zítra to zane do tuha!

Kdy by starostná staena jen tušila, co se za tím dje, že panic

opt eká za soumraku na pokraji staré doubravy. A když se své milé

doekal, za okamžik jen tam spolu postáli a juž se dále brali. Maryla

ješt nkolikráte se ohledla po Domkovské tvrzi, jejíž ozáená okna

nad sirým rybníkem v temnu jasn záila. Mladá dívka se i zastavila,

hledíc po staré, temné budov.

') Sekandanti.
') Souboj.

') Vyzvání.
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„Co 011 strýc, a strýc Ondej — " zašeptala, a zrak ku tvrzi

upený jí ovUinul.

„Neprodlévej, srdíko, všakt se s nimi brzy shledáš," panic

vroucn pobízel.

Maryla povzdechla, pak náhle od tvrze se odvrátivši, opela se

o rám vladykovo. Pitiskl ji k sob, a juž kráeli dále soumrakem a

tmou vkovitých dub a buk staré dobravy. Panic sklánje se k dívce

tichým, rozechvným hlasem vzpomnl, jak jindy tím hájem kráívali

a jak dnes. Cítil, že se Maryla zachvla; všiml si také toho, že je

zamlklá.

„Jeli ti nco, dušiko? Snad váháš?"

„Ne, ne," odvtila kvapn a živ, „ne, jsem šastna — ale njak
úzko je mi. "Nediv se, ale jsem opravdu šastna." erné, záící oi její

k nmu vzhledly. Vil jim i usmívající se tvái, jež za toho soumraku
se mu zdála tak líbezn pibledlou.

Hluboké šero uložilo se na všecku krajinu. Ve vsích i ve tvrzích

zažehli ohn, loue i svíky, a div divoucí, tam na Dobeninské výšin,

ve starém Svatovácslavském kostelíku také svtla! Gotická okna pvodn
románské té budovy jasn záí. Co se tam dje v neobvyklý as ? Hle,

u oltáe stojí starý plebán, a ped ním na stupni kleí mladý Jan
Rozvoda Šonovský v aksamitové, krásné sukni barvy višové, a vedle

slinélio vladyky nevsta ješt slinjší. Nemohla se na tu vážnou

chvíli pipraviti, ale i tak, jak je ve svém nejlepším šatu, do kterého

se doma tajn ustrojila, v bílé, atlasové sukni zlatohlavem premované,

v pasu stíbrem naskrz pobitém, v panenském pentlíku, jehož lesklé

perly blyští se jí ve tmavých, hebkých vlasech, je Maryla nevstou,

jaké starý ten kostelík jist nepamatoval a jaké se bohdá tak hned

nedoká.
Ale nade všechno ten pvab mladiké, krásné hlavy, jemn po-

chýlené, spanilého líce dojmem té chvíle pibledlého, stínného dlou-

hými, hedvábnými rasami.

Oba svdkové, ' mladí Veselití, stojí za snoubenci a hledíce na

nevstu, v duchu nic se píteli svému nediví, že se odvážil tohoto satku
neobyejného, pro njž bude z únosu vinn a jehož mu Buchovec jisté

neodpustí.

Mihotavá zá voskovic padala na knze, snoubence i na vystro-

jené svdky. Kostelíkem panovalo hluboké ticho, kterým jenom slova

knze snoubencm žehnajícího se vážn ozývala. Domluvil, dožehnal.

Ženich rychle vstal a podával nevst ruku. Pozvedla hlavu; erné
záící oi, plné radostného jasu utkvly na jeho tvái blahem záící.

V pohledu tom zasvitla všecka její veliká, nelíená rados. To byla

zase Maryla, i po tom nevýslovném pohledu i po líbezném úsmvu,
kterým vítala, pozdravovala svého manžela.

Mladý Bavor z Veselíce podal nevst kožíšek, a juž všichni ven

vycházeli. Tam ekali kon, od svdk sem opatení. Za okamžik
opouštl „svatební prvod" starý kostelík i výšinu a bral se na dol

za planoucí pochodní, kterou sluha ped jezdci nesl. Rudá její zá
rozlévala se kolem po snhu, ale dále kolem byla tma a jen hvzdiky
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mrkaly nad scrnalými lesy. Dusot koní v sypkém snhu nebylo ani

slyšeti.

Vzpomnlali Maryla v tu blaženou chvíli, jak si nkdy v dívím

snní malovala svj svatební prvod, zvlášt po tom, když slyšela strýce

Ondeje, an etl, jak Paris kázal Helenu posaditi na k velmi krásný,

zlatým sedlem, pochvami náprsními i uzdou ozdobený, jak sám pro ni

pijel v prvodu maje Antenora, Eneáše, Deifoba, Polydama a množství

urozených rytí a panoší, jak je pak vítali s velikým veselím a roz-

liným plesáním, s hudbami, troubením, bubnováním i s pištbou?

Ó nevzpomnla, a jela u skrovném prvodu a tiše za zimního

veera krajinou zasnženou — nevzpomnla pro veliké štstí své, jež

mladou duši její opojovalo. Jen tam u oltáe padl stín v její jas

:

vzpomínka na rodie i na strýce Zbyka, druhého jejího otce . . .

Veee byla hotova. Uršila sedla ekajíc na lavici u krbu.

„Ješt nejedou? A kam se podl panic?" ptala se dychtiv Celby

Jeuara, an vstupoval do kuchyn.
„Nejedou. Také mi divno."

„Já už ho vidím, jak ho nesou —

"

„Koho?"
„Panice, okrvaveného, na nosítkách. To jist byla bitva —

"

„Sám as ví, co má za lubem. Už bych skoro sám myslil —

"

V tom se venku hlasy ozvaly. Celba nad obyej rychle se otoil

a „chvátal" dlouhým krokem ven. Uršila plna nedokavosti uchopivši

kahan vyšla na sí. A hle — do dvorce vjíždí nkolik koní — a také

panic pijel na koni! Kde ho vzal? Je to panic, jist mezi tmi jezdci,

zná ho po hlase. A tu oba — — Ej

!

Uršila stála úžasem nehnut držíc kahan, strnula však ješt více,

když do sín vstoupil panic vesel a zdráv, veda za ruku tu ano,

toté ona!

„Nuže Uršilo!" zvolal panic usmívaje se. „Poj nám všeho do-

brého pát — a uvítat svou — novou paní."

Oba vladykové svdci dali se do smíchu nad udivenou, rozpa-

itou, jako omámenou tváí staeninou. A což kdy by byli vidli Celbu

Jenara, jenž v zadu stanul ! Bylo teba ješt jednoho ujištní pani-

cova, nežli Uršila uvila. Pak teprve pistoupivši políbila Maryle ruku

u prostosrden, ale jako u vidní, pravila: „Dej vám bh štstí!"

(Dokonení.)
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Nmecké osady v Africe.

Studie

od

prof. (Ir. J. ežábka.

A>JiV iiejzajímavjsíni a v i)oslc(lních dslcdcíclj snad nejdležitjším

•(^O} událostem minulého roku náleží smlé pokusy zánovního císaství

) ' nmeckého, smující k založení vlastních osad zámoských, a to

zejména na západním pobeží africkém i ve vodách australských.

Tyto nmecké snahy, pokud se vztahují k Africe, nejsou vlastn

zcela nové, nebo vystoupily na jevišt djinné v uritých obrysech po-

nejprv již ve druhé polovici století sedmnáctého. Zajímavo jest, že

tyto první pokusy uinil panovník téhož nmeckého kmene, který

obnoviv za naší doby krví a železem politickou jednotu Nmecka
pouští se nyní pod jeho prapory v odvážné podniky v koninách rovní-

kových. Byl to veliký kurfit braniborský Fridrich Vilém (1640— 1G88),

jonž, poznav za svého mládí oit ilý ruch obchodní mst holandských

jakož i výnosnost zámoských osad, umínil si svou državu, spuštnou
zhoubami války ticetileté i potomními, povznésti k novému lesku a

blahobytu zízením váleného lostva a zakládáním osad na západním

l>obeží africkém. Než tyto dalekosáhlé zámry kurfitovy nalezly

u obyvatelstva málo souhlasu, ano msto Královec, tehdy nejpednjší
stedišt obchodní v držav braniborské, odpovdlo bez obalu, že na

tak dobrodružné podniky nikdo penz nedá, následkem ehož musil

se kurfit obrátiti k ochotnjší cizino. K žádosti jeho pedevším Dánsko
uznalo braniborskou vlajku za stejn oprávnnou s holandskou a zárove
nabídlo mu ke koupi svj východoindický majetek Trankebarský s pev-

ností Dansborsem, slibujíc ješté nkteré jiné výhody braniborské spole-

nosti východoindické, která se mla utvoiti. Ale se všeho toho sešlo

pro nedostatek hmotných prostedkv. Teprve když v sedmdesátých

letech vku sedmnáctého pišel do Berlína holandský kupec Benjamin
Raulé, žádaje pro sebe a jiné sourodáky od kurfita práva vyzbrojiti

proti Švédm (s nimiž Braniborsko práv vedlo válku) lodi zajimací,

ožila v panovníku tom opt stará snaha; i svoliv ochotn k žádostem
Rauléovým užíval pak jeho rad ku provádní svých vlastních zámyslv.

Od Rauléa vyšel první popud k zakládání braniborských osad na
západním pobeží africkém, za kterýmž úelem vypravil kurfit r. 1681
dv lodi pod vedením kapitána Blonka, jemuž v skutku se podailo
zavíti se temi náelníky ernošskými na pobeží mezi Aximem a

mysem Tírohým pátelské úmluvy, kterými tito uznali kurfita branibor-

ského za svého vrchního pána, slibujíce zárove, že propjí místa

potebného k stavb pevnosti. Vzhledem k tmto zdárným výsledkm
prvního pokusu utvoila se již r. 1682 se svolením kurfitovým obchodní
spolenost africká, která obdržela výsadu na ticet let ku provozování

obchodu s pístavy západoafrickými, ale s tím obmezením, že její lodi

vždycky zstanou nejmén na míli cesty vzdáleny od osad Holanan
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a jiných mocností evropských, aby se tak zabránilo všem nepátelským

srážkám; nová spolenos africká byla zárove sproštna na ti léta

všech dávek, i byly jí propjeny lodnice Pilovské pi vchodu do

pístavu Kraloveckého.

Ješt téhož roku vypluly z ústí Labského dv fregaty, Kurprinz

3 kapitánem Vossem a Moriahn s kapitánem Blonkem, aby se dokonaly

úmluvy zavené ped rokem s Guinejskými ernochy ; k tomu konci byl

obma kapitánm pidlen ku pomoci komorní panoše Otto Bedich von

der Gróben, osvdený již svými cestami do Egypta a Palestiny, jenž

mél ernochm jménem kurfitovým odevzdati zlatem psanou smlouvu.

Ob lodi pibyly šastn na Zlaté pobeží, a u samého mysu Tírohého
bylo vyblednuto místo píhodné k založení tvrze, jenže nikoliv na území

tch ernoch, s nimiž se vyjednávalo rok ped tím, n3'brž jiných,

s nimiž tedy musilo se zavésti nové' jednání. Mezi tím však dostavil

se na pobeží zástupce Holanan, který vztýil tu jejich prapor a

prohlásil jejich starší právní nároky na pdu, o niž bželo, následkem

ehož G roben musil od svého zámyslu upustiti a hledati dále na východ

pobeží dotud nikým neosazené. Takové nalezl po znaných obtížích

nedaleko vesnice Pocesonu na vrchu Mamfru v krajin Aximské, kdež

po zdárném vyjednávání s náelníky ernošskými byla dne 1. ledna

r. 1()83 slavnostn vztýena braniborská vlajka, a uinny pípravy ku
stavb pevnosti, která mla obdržeti jméno Grossfriedrichsburg. Než
Holanané objevili se i zde se svými námitkami, a když byli po prvé

rozhodné odbyti, dostavili se brzy zase vedením vrchního setníka Axima,

aby slavn protestovali i)roti rušení holandských práv; když pak ani

to nepomohlo, zpsobili v erném obyvatelstvu vzpouru proti zánovnímu
panství braniborskému. Ale pes tyto pekážky byla pevnost Gross-

friedrichsburg záhy dokonána a zstala i potom, když pibyly k ní

nedaleko odtud nové tvrze, nejpednjší osadou braniborskou na pobeží
africkém a zkvétala z poátku dosti utšen. To však popudilo holandskou

spolenos obchodní k násilným opatením : menší osady braniborské

dobyty jsou náhlým pepadením, Grossfriedrichsburg pak uinn ne-

škodným prostedkem blokády. Kurfit Fridrich Vilém marn se v Haagu
domáhal dostiuinní za tyto pehmaty, nebo dotyná spolenos dovedla

jednání o náhradu protahovati do nekonena, až se dokala smrti

kurfitovy. Jelikož pak zárove s ním utuchly i snahy elící k utvoení

námoní moci braniborské, zakrnly jeho africké osady nadobro hned
v prvních letech svého trvání, k emuž arci valn pisi)ívala evnivost

ostatních mocností námoních a to zejména Holanan, kterým byly

konené r. 1720 od pruského krále Fridriclui Viléma I. za nopatrnpu

penžitou náhradu odstoupeny v új)lný majetek. Od Holanan koupili

je r. 1871 sj)ohi s jinými osadami Angliané.
• Od zaniknutí afrických osad velikého kurfita nemyslila více žádná

vláda etných stát a státek nmeckých n.i zakládání držav zámoských,
ježto byly tém napoád zamstnány svými vlastními záležitostmi vnit-

ními, nebo nejbližšími pomry sousedskými. Vedle žalostné rozervanosti

politické pispla k nedbání o zámoské osady arci také celkem ne-

píznivá zempisná i)oloha Nmecka, která sama o sob staví je v tomto

ohledu trvale za státy ležící jiri bezích širého oceánu Atlantického,
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jakož i t(''žcí! pÍHtupn*'! pobeží moíc SeverníJio a Haltického, které

poskyfiijí! (lohrýdi a polioílIn('f ]U)\(/M'.uý(:h pístav jen v ústích ek.
Aváak úplnó iKsutiiclila Tnyil<;nka velikého kurfita nikdy: ozývalaí se

0(1 koiiee pedefilého století vždy /^astéji, a to s mohutností stále vzr-
stající, což platí /ejrnena o r. 184H, kdy utvoilo se nékolik spoleností

k jcjínin MskiitíMwiování, Také tyto podfiiky vzaly sice záliy za své,

a rovnrž hlasové on(''ch politikíi, ktr-í po dvaceti Iet,(!ch radili k tomu,

ahy vítéziié Némecko vyž/idalo si od pokoené Francie za náhradu útrat

válených také éásti jejích zámoských osad, zstali bez povšimnutí,

ježto se zdálo, že by to bylo pro nové císaství némecké pi nedo-

stateénosti jeho váleného lofTstva spíe na závadu, nežli ku i)rospéchu;

ale tyto iiáhhMly zvrhly se brzy v pravý oi)ak, když r. 187H nadešla

ob(!cná hospodáská krise a nemilosrdné odhalila vrátkos domnélého
hliihohytu, ()(\ té doby ozývalo se v Némecku volání po vlastních ko-

loniích éím dále tím éastéji a draznéji, nalézajíc výraz jak v denních

listech, tak i v éetných brourách a ústních výkladech, ímž tyto snahy

jtonenáhlii vnikaly v irí a irí kruhy spobícnosti,

Díivodíi, j)roc NéfíKicko má zakládati zámoské kolonie, uvádí se

podle rozliného hledisté nékolik. Pedevším má s(; jimi vystéhovalecký

ruch, jejž pro nepíznivé poméry hospodáské nadobro, potlaéiti nelze,

obrátiti aspo do jisté míry ku prospchu prvotní vlasti. Dosud mezi

vfiemi evropskými státy — z nichž rok co rok ubírají se tisíce lidí do

Spojených státíi severoam(!rických, hledajíce tam výživy, které jim pe-
lidncná otcina níiinohlíi v dostat(!('né mít'e poskytnouti — zaujímá Né-
iriíícko místo mOpíMlnéjí, vysílajíc tam roéné prftmérné asi 200.000
hlav, totiž asi tetinu prftmérného éísla viíech pistéhovalc Unie, Tím
spflsob(!m bére Némecko dvojnásobnou kodu

;
pedné ztrácí každorocn

znaný poéet svých odchovanc i s kaj>itál(;m, který odnášejí s sebou

do ciziny, a za druhé sesiluje jcijich pra('í soutéž Unie, která se pe-
lidnné a vysíbíné Kvropé na poli národohosj>odáském stává éím dále

tím n(!bezp(!('néjí. Obojímu zlu mají jtomoci vlastní kolonie, kamž by

se mohl obrátiti jiroud vystéliovalc, kteí by tu jednak snáze zachovali

svou národnos, jednak by svou prací pisi)ívali k zvelebení némeckého
obchodu a tudy k hospodáskému povztuisení své jirvotní otéiny, Z roz-

kvetu obchodu téžil by také prmysl, éfmž by množství dlník, hbida-

jících nyní výdélku v ciziné, bylo zacliováno némecké vlasti, tak že

by vystéhovalecký ruch musil asem znané ochabnouti. Kromé toho

doufají horlitelé pro zakládání kolonií, že by se jimi odzbrojili také

oni podvratní živlové, kteí ím dále tím povážlivéji ohrožují další

trvání nynjšího státního ádu, dílem tím, že by s rozmnožením blaho-

bytu vbec ubylo nespokojenc, dílern nuceným vyvážcuiím nenapravi-

telných bui do osad trestaneckých, kdež by vlastní i)rací musili si

oí)atovati živobytí. Zkrátka, zámoské kolonie vyhlašují se za univer-

sální hojivý pro-^t(Mlel< iiM všechny rány, kterými tri)í vnitní ústrojí

íše némecké.

Avšak horkokrevní vlastenci németí oííkávají od nich ješté

mnohem více. Némecko, jsouc prý srdcem Kvroj)y, je podle jich mínéní

samou povahou svého obyvatelstva, která se tak snadno pispsobujc
k novým pomértim, pcide všímuí ostatními státy evropskými povoláno
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k toma, aby stanouc v cele svétového obchodu domohlo se pedáctví na

celém povrchu zemském, a stalo se srdcem všeobecné, svétové kultury.

Než zmocniti se pedáctví v obchode svtovém nelze prý jinak Icc za

pomoci osad zámoských, jak o tom s dstatek svédéí déjiny všech

vynikajících obchodních národ starého, stedního i nového veku, a

tomuto svdectví nic prý neodporuje zdárný vývoj némeckého obchodu,

který sice pravé za posledního desítiletí zasáhl až do nejzazších moí
australských, ale sotva bude moci tou mérou pokraovati, nenalezneli

as opory v némeckých koloniích. A s jejich zakládáním dlužno prý

i v poíti tím díve, ím úsilnéji pracují za posledních let An"!!'"

I rancie o rozmnožení a rozéíení svých zámoských držav.

'lakové výklady o prospšnosti osad zámoských získaly koioin-

ním snahám v Némecku i>dy v nejširších vrstvách lidu, ano pr-
bhem posledních dvou let zmocnila se nékteré ásti obyvatelstva pravá

kolonisaéní horeka, podobná v nejednom ohledu onomu chorobnému

hnatí, které se zmocnilo Španélska a Portugalska koncem patnáctého

a poátkem šestnáctého století po objevení nového svéta a cesty do

Východní Indie. K rozšíeni a zmohutnéní tohoto hnutí pisply znamenité

spolky kolonisaéní, mezi nimiž nejpednjší místo zaujímá Nmecký
kolonisíiní si)olek ve Frankfurt n. M., založený ku konci r. 1882,

který ítá nyní skoro sedm tisíc lenv a vydává svj vlastní trnácti-

''"finík.

Ale mezi nkdejším kolonisaním ruchem ve Španlsku i Portu-

galsku a nynjším hnutím v Nmecku jest mimo nkteré jiné rozdíly

jeden zvlášt dležitý : tehdejším konquistadorílm byl oteven celý

nedávno ped tím objevený svét, kdež mohli šíiti své panství bez ohledu

na ostatní evropské mocnosti, jsouce nad to vydatn podporováni kato-

lickou hierarchií, které bželo o rozmnožení kesanského stádce, kdežto

dnešního dne všechny krajiny hodící se ku kolonisování — vyjímaje kon-

iny stedoafrické, které zstanou neutrálními — jsou tém nadobro
/' ny mezi jednotlivé státy evropské, jakož i nov státní útvjiry

./: . z bývalých kolonií, tak že Nmecku, žádostivému svtového

panství, zbyly k zabrání pouze takové zem, které dosud takka ani

za to nestály, aby se jich kdo zmocnil — a ani tch nemže Nmecko
zabrati bez pekážek a nástrah nedvivého Albionu. V tchto nepe-
možitelný<:h t/'žkostech dlužno asi hledati vysvtlení toho nápadného
úkazu, pro stízlivý editel zahraniných záležitostí íše nmeck k na-
'

(I žádostem nmecký<h cestovatel a nkterých národohoK|»o-

;. 'h spisovatel tak dlouho stavl se hluchým, a jeho pée
rozmnožení váleného lostva, jakož i potomní událostí nepipouštjí

n«.'jmenšf pochybr; "
/ koloiii^^a''!]! snahy nikt<t.ilí luodfíonijí o>-iiov

jeho politiky.

Ani iiejzaiiíf ( ijjbi horlitel pro nmeckou kolonisaci nedovedli

1'okojiv odpovdti na otázku, kdeže vlastn má se uiniti poátek.
návrhy nebylo «íce nouze, ale všechny byly burf zhola nespsobil

.. i;rovedení aneb se nesrovnávaly k vytknutými ely. Jedni chtli n-
meckou otázku kolonisaní rozešiti spfisobem zcela jednoduchým, žá-

dajíce za fíipojení Holandska i s jeho koloniemi k Nmecku, jehoŽ

ástí bez toho prý bývalo — ale tento zámér dal by se provésti Uiprvc
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po vítzné válce s Anglií a Vancií. Tu pipadlo jiným, že by Ilolanané
niolili oželeti k vli Nmecku aspo ostrova Celebesu, pi emž se

úplné zapomínalo na to, s jakým úsilím tíž llolandané bojovali o ne-

výnosné panství na Sumate a kterak hájí svého ])ráva na západní

koniny Nové Guineje, ostrova to v hospodáském ohledu dosud zcela

bezvýznamného. Jiní horlivci picházeli s návrhy ješt dobrodružnjšími,

navrhujíce tu Marokko, Tunis a Tri{)olis, tu zase Spojené státy Argen-
tinské, Paraguay, Uruguay, Chile, Patagonii, Stední Ameriku, ostrovy

Samojské, západní Austrálii, Transvaal, jako by to byly zem nií,

nullius, po kterých Nmecko mže jen sáhnouti, aby tam zídilo své

rolnické a obchodnické kolonie. Stízlivjší konené ukazovali na ne-

zadaná dotud pobeží africká, jakož i na nkteré ostrovy v moích
australských, které by se daly získati bez porušení cizích práv. A v tomto

smyslu v skutku poala se ešiti kolonisaní otázka nmecká a to nej-

prve prostedky soukromými.

První smlý krok uinil v tomto smru Brémský kupec F. A.

E. Luderitz, jenž prostednictvím svého zástupce Vogelsanga koupil

v dubnu r. 1883 od jednoho z náelník kmene Nam Josefa Fredc-

ricksa na jihozápadním pobeží africkém pístav Angru Pcqucnu (na

26" 37' j. š. a 15** 7' v. d. od Green. ') s okolím deseti tvereních
mil, k emuž dne 2.5. srpna 1883 od téhož pohlavára pikoupil celé

dotud svobodné pobeží na sever až k 26" j. š., na jih pak až k ece
Oranži, severní to hranici britské osady Kapské, i s celým územím,
piléhajícím k vytenému pobeží do vzdálenosti dvaceti mil, tak že

jeho panství obnáší celkem 000 tvereních mil a rovná se tedy veli-

kostí bez mála království eskému. Však Ltideritz narazil pi tomto

podniku na tuhý odpor Anglian, kteí se koupi jeho zprvu sice jen

posmívali, ukazujíce na nepopiratelnou skutenost, že získal pouhé

písiny ; avšak pozdji pece poali tušiti odtud pro sebe jisté nebezpeí,

zvlášt v pípad možného rozšíení své državy na sever za eku Oranži,

do .zem Namv. Když tedy Luderitz — maje zprávu teprv o první

smlouv svého zástupce s >edericksem, týkající se toliko Angry Pe-

queny s okolím — pijel v srpnu r. 1883 do Kapská, aby se odtud

odebral do svého nového panství, poprosil ho k sob britský guvernér

generál Smyth a oznámil mu, dokládaje se pi tom písemného svdectví,

že jistý kapitán již ped dvaceti lety ujal se pro Anglii jedenácti

ostrovv, ku kterým se táhl Luderitz, jakožto zem bez pána (no-mans-

land), jelikož mimo tulen a moské ptáky nebylo na nich živého tvora,

a že tyto ostrovy má najaty jistý J. Spence z Kapská k vytžování

tamjších bohat)'ch ložisek guanových. Zárove povdl guvernér Lude-

ritzovi, že týž Spence iní sob právo na Angru Pequenu a sousední

pobeží, jelikož prý jich nabyl ádnou koupí, a že bude na tom zá-

klad reklamovati dotené území u anglické i nmecké vlády proti

Luderitzovi. A v skutku sám nmecký konsul Kapský, oznamuje rekla-

maci Spenceovu zahraninému úadu Berlínskému, byl toho náhledu,

že Ltideritz nemže se dovolávati íšské ochrany, dokud nedokáže ne-

'; Angra Pequena t. j. Malá zátoka obdržela jmeuo své od Portu^

nemá se tedy psáti po Španlsku Angra Pequea.
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uitrávnnos onch nárok, a proto mu radil, aby je od Spencea od-

koupil. Ale Liideritz opatil si zatím opis smlouv}', zavené kdysi mezi

Davidem Kristiánem Fredericksem, strýcem to a bývalým poruníkem
nynjšího pohlavára Frederieksa, tehdy ješt nezletilého, ze strany

jedné a De Passem, Spencem i spoleníky ze strany druhé, kterouž

tito nabyli na sporném území pouze práva kutacího na neuritou dobu,

a na jejím základ odepel všelikou náhradu, akoli Spence pi osobní

sclizi 5 ním stál na svém tvrzení, že ony krajiny koupil za osm set

liber sterling. Ješt pevnjšího pesvdení o svém dobrém práv nabyl

Liideritz za svého pobytu (od 16. do 30. listopadu 1883) v Bethanii,

sídle Josefa Frederieksa, kam se byl odebral z Kapská pes Angru
Pequenu. Zde dostalo se mu totiž nkolika listin nepipouštjících o jeho

právo žádných pochybností a to zejména : prvopisu holandsky sepsané

smlouvy Davida Christiana s De Passem, Spencem a spoleníky, ze

které vysvítá, že právo eených Anglian bylo jen doasné a odvo-

latelné ; dále prohlášení pohlavára Josefa Frederieksa a jeho rady v jeho

prospch ; a konen vyjádení Porýnského misionáe Bama v ten rozum,

že Josef Fredericks byl k zavení kupních smluv s Luderitzem zcela

nprávnn, a zárove jejich povení.
Avšak ani tmito dkazy nebyly vyerpány všechny námitky

Anglian, jak se Liideritz po svém návrate z Bethanie do Angry
Pequeny pesvdil. Tam totiž ekaly na písemné zprávy od Kapské
firmy Poppea, Russowa a spol., že se v Kapsku rozhlašuje, jako by

Josef Fredericks nebyl zákonným držitelem Bethanie, nebo ta prý

patí vlastn jistému Vilému Christianovi, bydlícímu ve Warmbadu na
severním behu eky Oranže pod ochranou anglickou ; následkem toho

vypravil Liideritz zvláštního posla s novými dotazy do Bethanie k mi-

sionái Bamovi, jehož odpov ovšem dosvdila úplnou lichosC a bez-

podstatnos i tchto námitek.

Ale ani tím nebyly všechny obtíže pekonány. Dne 24. ledna 1884
pibyla do Angry Pequeny nmecká dlová lodice Nautilus, od jejíhož

velitele Aschenborna Liideritz se dovdl, že anglití úadové nejnovji

tvrdí, jako by Angra Pequena byla se stala jejich majetkem již r. 1864
neb 1865. A v skutku, když vraceje se do Nmec pes Kapsko navštívil

dne 19. února guvernéra, oznámil mu sekretá guvernérv Bower, jenž

ho pijal místo svého pedstaveného, že dodaten pece nalezla se

listina, podle které také Angra Peciuena byla svého asu od Anglie

annektována a prohlášena za majetek korunní. Na dotaz Luderitzv,
od koho ji Anglie vlastn koupila, odvtil Bower, že jí Anglie nekoupila,

ponvadž Hottentoti platí za divochy, jejichž území mže tedy který-

koliv civilisovaný stát podle své libosti annektovati. Akoliv pak Luderitz

1-1 oti tomu namítal, že tito Hottentoti již asi ped tyiceti lety pijali

kesanství od Porýnských misioná, kteí mezi nimi dosud psobí,
stál Bower na svém, že podle anglických pojm jsou divoši. Ostatn
ujišoval Liideritze, že se z toho Angliané tší, že on jsa Nmec se

tam usadil, a že mu Anglie nebude initi žádných obtíží, budeli se

opravovati pesné jejími zákony. Na to váak odpovdl Luderitz, že

se osobn odebere do Berlína, a pak že se ukáže, zdali Anglie má
právo táhnouti se k Ange Pe(iuené a sousedním ostrovm.
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S takovou pibyl Liideritz v beznu 1884 do Brém a odtud do

Berlína, aby vyložil svou záležitost ministerstvu zaliraiiiných záležitostí.

Knížeti Bismarckovi byl již v listopadu r 1882 pedbžn zámry
své na jihozái)adním pobeží africkém oznámil, žádaje za dovolení, aby

svj nastávající tamjší majetek sml bned po uzavení smluv postaviti

pod ochranu nmecké vlajky; kanclé cbtéje vyhovti žádosti jeho

tázal se v listopadu r. 1883 u Londýnské vlády, zdali Anglie éiní

nároky na Augru Pequenu ili nic, žádaje v prvém pípad za ochranu

pro zemi Liideritzovu. Na tento dotaz odpovdl lord Granville, že

anglické panství bylo sice prohlášeno pouze nad zátokou Velrybí a

nad ostrovy ležícími v Ange Pequen, že by však Anglie nicmén
považovala prohlášení cizího panství nad ostatkem území od 18" j. š.,

totiž od jižních hranic državy portugalské až k ece Oranži za za-

sahování do oboru svých zákonných práv; ale Líideritzovi pece žádné

ochrany nesliboval, jelikož prý by to bylo spojeno s píliš velkým

nákladem. Toto stanovisko anglické vlády nebylo zcela správné. Byla
prohlásila notou ze dne 25. kvtna r. 1880 — odpovídajíc na návrh

Porýnské misionáské spolenosti, celící k tomu, aby Anglie propjila

své ochrany misionáským a obchodním stanicím v zemi Velkonamské

a Damarské — že svrchovanost anglická vztahuje se pouze k zátoce

Velrybí a malému tíslu zem kolem ní ; dále pipomínal státní sekretá

pro osady, Kimberley, ve své depeši ze dne 30. prosince téhož roku

guvernérovi Kapské osady H. Robinsonovi co nejdtklivji, že vláda

anglická považuje za severozápadní hranice eené osady eku Oranži

a že nesvolí k rozšíení britského panství do zem Velkonamské a

Damarské, jedinou zátoku Velrybí vyjímajíc vzhledem k její dležitosti

pro dopravu stelné zbran do vnitrozemí, o kteréžto instrukci zpraven

byl také britský parlament. Co se tkne sporných ostrov, jest sice

s pravdou, že parlament Kapské osady snesením ze dne 26. ervna

r. 1873 prohlásil dva ze tí ostrov v Ange Pcíiuené jakož i nkolik

jiných, ležících na jih od zátoky Velrybí, za píslušenství osady Kapské,

ale nikoliv samu Angru Pequenu neb nkteré jiné území na pevnin

na sever od eky Oranže ; z výše uvedené instrukce Kimberleyovy

ostatn vysvítá, že anglická vláda neuznávala toho snesení ani pokud

se týkalo onch ostrov. Ze všeho toho jest patrno, že až do konce

r. 1883 ani v Kapské osad nikdo nepovažoval území koupené od

Luderitze za majetek anglický, a jelikož Luderitz pivezenými listinami

dokázal neoprávnnost i soukromých nárok Spenceových, odhodlal se

kníže Bismarck k rozhodnému kroku. Zaslal dne 24. dubna r. 1884

nmeckému konsulovi v Kapsku Lippertovi telegram tohoto znní

:

„Podle sdlení pán Luderitzových pochybují koloniální úadové o tom,

majíli pozemky od nho nabyté právo na nmeckou ochranu. Ohlaste,

že on i jeho osady stojí pod ochranou íše."

Následkem toho prohlášení nmeckého kanclée dostavila se v polo-

vici kvtna do Londýna deputace Kapských obchodníkv se žádostí, aby

anglická vláda hájila a utvrzovala v Ange Pcíiuen vliv anglický, ne-

popouštéjíc v tom nieho nmecké íši. Odpovídajíc na tuto žádost,

vyslovila se vláda anglická ústy Derbyovými v ten rozum, že sice

nikdy nepovažovala Angru Pequenu za vlastní majetek anglický, že
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však pece inila na ni jistý nárok — „a sort of generál right" —
tak sice, aby na celém svobodném pobeží až k hranicím portugalským

žádná cizí mocnost nesmla zakládati svého panství. Ostatn rozumla

anglická vláda skutku Bismarckovu tak, jako by se ujímal ochrany nad

zemí Liideritzovou jen proto, že vláda Kapské osady nechtla ji sama

vykonávati pro znaný náklad s tím spojený, pedpokládala však, že

Nmecko nebude initi žádných obtíží, uváželi se vláda Kapské osady

v konání správy na sporném pobeží, ve kterémž smru také se s ní

vyjednávalo. A vláda osady Kapské v skutku vyslovila v prvních dnech

ervnových svou ochotu ujíti se správy na sporném pobeží od Oranže

až k zátoce Velrybí, poítajíc k tomu ovšem také Angru Pequenu.

Avšak tmto úmyslm postavila se vláda nmecká rozhodn na odpor,

následkem ehož Anglie, zápasíc tou dobou tžce s povstalci Sudanskými,

v druhé polovici ervence konené výslovn uznala právo Nmecka
k tomu, aby prohlásilo svou svrchovanost nad územím Liideritzovým,

a pouze tolik si vymínila, aby na onom území nebyla zízena žádná

osada trestanecká, jakož i aby se šetilo soukromých práv poddaných

anglických. Zárove pak navrhovala, aby k vyšetení všech pochybností

jakéhokoliv druhu vypravena byla do sporných krajin smíšená komise,

kteráž by na míst právoplatn o nich rozhodla. Však ani tyto návrhy

nedošly souhlasu knížete Bismarcka, jenž právem se zastavoval nad

tím, kterak Anglie mže pedpisovati Nmecku podmínky na území,

k nmuž sama žádného práva nemá.

Co se takto mezi Berlínem a Londýnem bez konce vyjednávalo,

lada Kapské osady na ponuknutí došlé z Londýna inila opravdové

pípravy, aby všechny krajiny mezi Velrybí zátokou a Oranží, pokud

jsou nepochybným majetkem anglickým, pipojeny byly ku kolonii Kapské,

kterýž zámr schválen byl dne 16. ervence snmovnou poslanc Kapské

osady s tím dodatkem, aby se zabralo také území ležící na severu od

Velrybí zátoky až k držav portugalské. Ano mluvilo se i o tom, aby

86 annektovala zárove celá krajina piléhající na východní stran

k zemi Luderitzov, tak aby tato jsouc ze tí stran obklíena územím
anglickým byla od vnitrozemí nadobro odíznuta. Ale tento náhled ne-

vtlil se na tu dobu v uritý návrh, jakkoliv se potkal v samé snmovn
- latrným souhlasem.

Mezi tímto vyjednáváním v záležitosti Luderitzov nabyly pomry
11 pobeží západoafrickém takové tvánosti, že nmecká vláda musila

pomýšleti na získání nkterých krajin v týchž koninách, nechtélali

dopustiti, aby obchod nmecký byl odtud úpln vytlaen aneb aspo
silné poškozen bezohlednou soutží jiných evropských národ. Pod
západoafrickým pobežím v obchodním smyslu dlužno rozumti všechny

pímoské krajiny, prostírající se od msta St, Louis ili od ústí

Senegalu na severu až k nejjižnjší portugalské osad v Benguelsku

ili k mstu Mossamedm na jihu ; co leží dále odtud k jihu až k ústí

Oranže, bylo dosud v obchodním ohledu tém zcela bez významu,

rovnž malou dležitos má pobeží táhnoucí se severn od Senegalu.

Znaný díl vyteného pobeží západoafrického zaujímají državy evropské,

a to zejména anglické, francouzské, portugalské a španlské. V tu dobu,

když Nmecko poalo usilovati o získání kolonií v onch koninách,
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patily a dosud patí Anglianm tyto krajiny : kus Senegambie s mostem

Bathurstem, Sierra Leon, Zlaté pobeží (mósta: Adda, Accrah, Cape

Coast Castle, Quettah, Jellah Coífee) a osada Lagos na tak zvaném

Otro(''ím pobeží. Francouzské panství obsahovalo nejvtší ást Sene-

gambie s msty St. Louis a Goré, kus tak zvaného Slonovinného

pobeží s Grand-Bassamem a krajinu po obou stranách rovníku pi

ekách Gabunu a Ogové. Portugalcm náležely od starodávna ostrovy

Bissagosské a msto Bissao v Senegambii, ostrovy St. Thomé a Prin-

cipe v zálivu Guinejském a Angola s Benguelou na pobeží dolnogui-

nejském. A konen pod svrchovanost Španl sluší ostrovy Fernando

Po a Eloby, oba v zálivu Guinejském. Krom toho táhlo se Portugalsko

také k mstu Waid (Wydah) na pobeží Otroím, avšak postoupilo

ho na poátku r. 1883 Anglianm (v jejichž skuteném držení bez toho

dávno se nalézalo), a za to dosáhlo pozdji od nich uznání svých práv

k území ležícímu po obou stranách ústí Kongského mezi 5" 12' a 8" j. š.,

jehož skuten se ujalo v prvních dnech msíce íjna r. 1883. Naproti

tomu osadili Francouzi hned v dubnu téhož roku stanici Puntu Negru

na 5" j. š., snažíce se zárove rozšíiti svou Gabunskou državu smrem
dovnit zem až ku pravému behu Konga, což se jim piinním Braz-

zovým do jisté míry také podailo. Mimo jmenované osady evropské

nalézá se na západoafrickém pobeží mezi mysem Mountem a mysem
Palmovým ješt republika Liberia, založená od osvobozených ernoch
amerických, nad kterouž drží ochrannou ruku Spojené státy severo-

americké. Pobeží mezi Liberií a Grand-Bassamem, jakož i dlouhý pruh

zem, táhnoucí se na východ od Zlatého pobeží až k- horám Kame-
runským a odtud dále k jihu až k Punt Negre, protržený pouze

anglickými osadami Waidou i Lagosem a francouzskou državou Ga-

bunskou, zstávaly až do minulého roku ncodvislé, jsouce spravovány

od etných pohlavár ernošských.

Jako u všech národ hospodásky nevyvinutých tak i na pobeží

západoafrickém zachoval obchod až do nejnovjších dob svj starodávný

smnný ráz, a teprve za posledních let zaíná se užívati v državách

mocností evropských uritých hodnot penžných ; na pobežích neod-

vislých trvá smnný obchod po dnešní den. ernoch vymuje své

plodiny jen za takové zboží, kterého práv potebuje, a proto musí

obchodník ustavin na sklad míti nejrozmanitjší pedmty ; to arci

vyžaduje znanjšího kapitálu, tak že podobné obcliody mohou pro-

vozovati pouze vtší firmy. A v skutku nalézá se všechen obchod na

území kmen neodvislých výhradné v rukou nkolika velikých íirem

evropských, které prostednictvím svých agent vymují ve vlastních

faktoriích zboží rukodlné, lihoviny, sl, prach, zbran, sklenné perly

a jiné za plodiny zdejší, jako jsou palmový olej, palmová jádra, gummi,

slonovina a barvíské díví. Tím spsobem jsou zde zastoupena zejména

msta Liverpool, Glasgow, Bristol, Hamburk, Brémy, Bordeaux, Mar-
seille, Rotterdam a nejnovji také Antverpy. Skladišt zboží nalézají

se bu na pevné zemi aneb ve starých lodéch, nehodících se více

k plavb, kteréž jsou stále zakotveny u pobeží a asto slouží také

za píbytek obchodnického úednictva; takovým lodm íkají tu po

anglicku „hulks."
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\dle etných obtíží, vyplývajících pirozen zo samé povahy

obchodu smnného, vydáni jsou evropští obchodníci na svobodném po-

beží západoafrickém ješt mnohým jiným tžkostem, ano i nebezpeím,

jichž pramen skrývá se v politických pomrech onch krajin. V ele

jednotlivých svobodných kmen stojí totiž pohlavái, nazývaní asto

králi neb i jinak (king, chief), jejichž moc jest tak neobmezená, že

mohou svým poddaným provozování obchodu vbec zakázati aneb vy-

louiti z nho kteroukoliv cizí firmu, proti níž se obrátila jich nelibost.

Proto musí cizí kupec, díve nežli pone obchodovati, zavíti s náel-

níkem, v oboru jehož moci se nalézá, pátelskou smlouvu, jížto mu
náelník za pimené dary pojistí bezpenost majetku i osoby a asto
také pevezme ruení za správnos svých poddaných. Ale taková smlouva

není cizímu obchodníkovi nic platná, domnívali se ernošský pohlavár,

že ji mže beztrestn porušiti, nebo v tom pípad zakazuje po ase
pod rozlinými lichými záminkami svým poddaným všeliký styk s do-

tynou firmou, chtje tím spsobem vynutiti od ní vtší dávky, nežli

bylo pvodn vyjednáno. Anglianovi to ovšem neuiní, vda dobe, že

by se v krátké dob dostavila válená lo, která by ho pinutila k do-

držení smlouvy ; za to však nmecké firmy asto musily snášeti rozliná

píkoí, nemajíce dostatené ochrany od státu.

Ze pres tyto nesnadné pomry mnohé nmecké firmy na západním

pobeží africkém nejen se udržely, nýbrž nkde i pedstihly starší ob-

chodní domy anglické, za to jsou nejvtšími díky zavázány Anglianm
a Francouzm. Když totiž ve tyicátých letech Anglie ve spolku s Francií

uinila násilnými prostedky pítrž vývozu otrok z Afriky a zavírala

v tom smru smlouvy s rozlinými tamjšími pohlaváry, zavázala je pi
té píležitosti také k tomu, aby ve svých zemích nepekáželi obchodu

anglickému, neposkytujíce obchodníkm jiných národ žádných výhod,

kterých by nepožívali také kupci anglití. Nkteré z tchto smluv,

k nimž namnoze pistoupili také Francouzi, svdily nejenom tmto
dvma národm, nýbrž i poddaným všech evropských mocností s nimi

spátelených, a práv na základ tohoto dodatku mohly nmecké firmy

zakládati své faktorie nejen v državách osad evropských a v Liberii,

nýbrž i na území kmen neodvislých, dovolávajíce se pispní konsulv
a jiných úedníkv anglických i francouzských ve všech roztržkách a

sporech s erným obyvatelstvem, pi emž bylo jim podle možnosti

vždycky vyhovno. Tak uznávají na p. samy nmecké firmy, kterých

se týe, s nemalým vdkem pátelskou ochotu, s jakou anglický konsul

a anglické lodi válené i v dob nejnovjší hájili jejich prospch ve

sporech s pohlaváry Kamerunskými, tak jako by bylo bželo o poddané
anglické. S tím vtší ochotou mli se Angliané k Nmcm ve svých

vlastních državách.

A tak vzmohl se nmecký obchod na ])obeží africkém pod záštitou

moci anglické. Než tyto pomrn píznivé okolnosti poaly nabývati jiné

tvánosti, jakmile se poalo v Nmecku rokovati o i)otebé zámoských
osad, ba promnily se záhy ve vzájemné nevražcní, když se Nmecko
zpovalo povoliti nárokm anglickým v záležitosti LUderitzov. Hned
také poali si nmetí obchodníci stýskati, že jim íše nei)oskytuje

dostatené ochrany, odkazujíc je na dobrou vli cizích mocností, a když

osvTA 23
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se té nedostává, že jest jim snášeti rozliné kivdy a iistrky, kterýn)

Angliané za výdatnéjší pomoci zenié mateské snadno a beze škody

unikají. Tak stžovali si nkteí do republiky Liberské, že bez ohledu

na obchodní smlouvu ze dne 31. íjna 1807 vymáhá cla i od tcli

nmeckých lodí, které zastávají službu poštovní, kdežto lodi anglické,

teba pijíždly mnohdy nepravidelné a bez i)ošty, všelikých dávek jsou

l)rosty. Jinou píinu ku stížnostem zavdávali nmeckým obchodníkm
úadové iáberští tím, že od nich vymáhali clo i ze zboží, které se

prodávalo na jižní stran od mysu Palmového, ku kterýmž krajinám

si Jiiberia sice iní právo, ale nemá tam ani celnic ani jiných státních

zaízení, následkem ehož vybírala taková cla z nmeckých skladiš,

nalézajících se na jejím skuteném území, kdežto kupci anglití, pokud
prodávali své zboží pouze na onom pochybném pobeží, ve vlastní

Liberii skladu nemajíce, žádných dávek nei)latili, jelikož úadové Li-

berští nemohli na n dosáhnouti.

Tou dobou byl nmecký obchod povážliv ohrožen také ve fran-

couzské osad Gabunské Podniky Brazzovými bylo veejné mínní ve

Francii upozornno na tu nápadnou okolnost, že všechen obchod v onch
koninách nalézá se v rukou nmeckých i anglických bez jediného konkur-

renta francouzského. Následkem toho byla dosavadní svoboda obchodní

v osad Gabunské obmezena dekretem z poátku ledna r. 1883, kterým

se dovoz stelné zbran naprosto zakazoval pod záminkou, že by erné
obyvatelstvo mohlo jí asem užiti ku vzpoue proti správ koloniální,

a jen blochm bylo povoleno nošení runic loveckých. Tímto opatením
byl nejen citeln poškozen obchod, jehož vynikajícím pedmtem l)yla

práv stelná zbra, nýbrž ohrožena i sama osobní bezpenos zvlášt

ve faktoriích vzdálenjších, ježto ernochy jen dobrá stelná zbra drží

v uctivé vzdálenosti od píbytk a skladiš evropských.

Krom toho pi rostoucí kyselosti mezi vládou anglickou i n-
meckou bylo lze oekávati, že Anglie podle staré zvyklosti zane obt-
žovati cizí zboží vtšími dávkami, usnadujíc tím soutž výrobkm
anglickým, proti emuž nemohlo by Nmecko na základ platných

obchodních smluv pranic namítati, pokud by se takové zvýšení cel dotý-

kalo stejnou mrou všech ostatních národv.
Jelikož pak osady portugalské proti každé cizí soutži ohrazeny

jsou dilerenciálními cly, zbývalo za tch okolností nmeckému obchodu
západoafrickému úpln volné pole pouze na území kmen dotud neod-

vislých. Však i tam hrozilo mu vážné nebezpeí. Anglití agenti poali J
totiž popuzovati ernochy k nepátelskému vystupování proti nmeckým
faktoriím, a podle staré zkušenosti bylo lze oekávati, že vláda anglická

vezme si odtud záminku k zakroení a pipraví tím neb oním spsobem
tyto krajiny pod své panství. Ostatn nebyla vylouena možnost, že

by Angliané, by jim i ponechali zdánlivou samostatnos, asem vypu-

dili odtud nmecký obchod vymožením pro sebe od pohlavár takových

výhod, jež by hned z pedu vyluovaly každou soutž s nimi, jako se jim

to na ten as povedlo ve spolku s Francouzi v koninách Nigerských.

Takové okolnosti pivedly i dosavadní odprce kolonisaních snah
mezi velkoobchodníky Hamburskými a Brémskými ku pesvdení, že

nmecký obchod v krajinách zámoských nemže jako dotud spoléhati
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jtMi na cizí zastání, nýbrž že zdárný rozvoj jeho, co se tkne pobeží
západoafrického , vyžaduje pedn : aby Nmecko zavelo pátelské

smlouvy s neodvislými pohlaváry; za druhé, aby si k jejich zajištní

zjednalo bezpený pístav pro lod válené, k emuž se polohou svou

nejlépe doporuoval španlský ostrov Fernando Po, jenž Španlsku bez

toho neposkytuje žádného užitku, tak že jeho získání nezdálo se píliš

obtížným ; a konen za tetí, aby k zabezpeení obchodní dráhy do-

vnit Afriky pipravilo pod svou svrchovanost také kus pobeží na

pevnin, k emuž zdálo se býti pobeží Kamerunské nejpíhodnjším.
Vedle toho mlo se Nmecko domáhati neutralisování poíí Nigerského

a Kongského. V tomto smyslu vyslovila svá pání prostednictvím de-

putace pro plavbu a obchod také Hamburská obchodní komora ve svém

dobrozdání ze dne (i. ervence 1883.

Poslední popud ke skutenému provádní tchto návrh zavdaly

výtržnosti erného obyvatelstva proti nmeckým faktoriím na pobeží

Togském, vzbuzené ásten poštíváním anglickým. Prbh této zále-

žitosti byl následující. Nmecké faktorie v mst Malém Póp zavely

v únoru r. 1882 s pohlavárem Kvadžem, tehdy všeobecn uznávaným,

ol)chodní smlouvu, na základ které skuten provozovaly celkem bez

pekážek obchody až do listojjudu r. 1883. V tu dobu však poali se

táhnouti k odvádným clm mimo Kvadža ješt jiní náelníci, a každý

z nich tvrdil, že jemu samotnému sluší platiti a nikomu jinému. Je-

likož pak se nemohli dohodnouti o vyrovnání tohoto sporu, schylovalo

se mezi nimi k válce, kterou byl ohrožen majetek i život nmeckých
obchodnických zízenc. Na štstí piplula dne 30. ledna 1884 v nej-

horší chvíli, práv když nepátelství mezi stranami mlo již vypuknouti,

válená lo nmecká Sofie vedením kapitána Stubenraucha, který se

pokusil zpsobiti smír. Svolalf nazejtí „palaver" ili hromadu ernoch,
k níž se dostavili dva z hašteících se náelník a hlavní rádce tetího,

jakož i zástupcové krále (irigijského, jehož vrchní moci všichni ti pod-

léhali. První schze zstala sice bez výsledku, ale tetího dne poda-

ilo se Stubenrauchovi i)ohiiouti dva náelníky k smíru, kterým uznali

platnos úmluv nmeckých faktorií z r. 1882. a zárove se zaruili za

bezpenost osob a jmní ohrožených Nmc. Akoliv pak tetí náelník

jménem Lawson nepistoupil k tomuto vyrovnání, domnívali se zástupci

nmeckých firem, že jim nehrozí více žádné opravdové nebezpeí, ná-

sledkem ehož odplula Sofie tvrtého dne dále k východu do Velikého

l'i'<pa. Sotva tam pibyla, dostavil se na její palubu zástupce jedné

/ nmeckých firem z Malého Popa a žádal snažn kapitána Stuben-

I iiicha, aby se tam co nejrychleji vrátil, jelikož tamjší Nmci nejsou

Jinak b«!zpeni jmním ani životem. Brzy po odjezdu Sofie piplul totiž

nmecký parník se zbožím, a tu srotila se strana Lawsonova, násilím

brání(; nmeckým obchodním zízencm užiti pobežních lun k odvá-

žení nákladu, za kteréž píležitosti ozývali se mezi ernochy hlasové,

nmecký císa bez toho nemá tolik moci, aby jeho válené lodi mohly

laní hájiti prospch jeho poddaných. Sofie se ovšem bez otálení

i.itila, a její velitel dal pivésti hlavní zbojníky mocí na palubu, ná-

sledkem ehož pohlavár Lattson se j)odrol»il pedešlému ujednání ohledn
sporných cel, ano vzal na se odpovdnost za jtokojné chování své strany.

2:5*
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Tím se sice kapitán Stubenraiích s})ok()jil, ale pro vetší jistotu zadržel

ua lodi dva vynikající pívržence Lawsonovy a jednoho zástupce krále

Grigijského, hodlaje odvézti je do Evropy jakožto rukojmí. Pozdji však

se ukázalo, že jeden z nich byl anglický poddaný, proež byl v msté
Lagosu k žádosti taméjšího guvernéra puštn na svobodu, když se byl

guvernér písemn zavázal, že ho do Malého Popa nepustí.

Jakmile Sofie po druhé odplula od Malého Popa (což stalo se

dne 5. února), pijel generální guvernér Zlatého pobeží, Samuel Rowe,

a rozdávaje dívkám i ženám hojné dary, hledl nakloniti mysl obyva-

telstva k pijetí anglického panství. Avšak dosáhl pravého opaku své

žádosti. Stranu totiž protivná Lawsonovi, náchylnému k podniknutí

svrchovanosti anglické, osmlila se jeho nedávným pokoením tuk ve-

lice, že dne 5. bezna zaslala císai nmeckému list, v nmž mu vzdá-

vala díky za potlaení vnitního jitení v zemi — jež pipisovala zejm
na vrub pokoutního poštívání ze strany Anglian — a žádala ho co

nejsnažnji, aby pijal zemi pod svou mocnou ochranu a chránil jí

i píšt proti všelikým cizím nástrahám ; list tento podepsali nejen

pohlavái Kvadžovi a Petr Kvudžo spolu s jedenácti jinými vynikají-

cími muži, nýbrž i sám král mst (Irigia a Malého Popa, zvaný Ajauši

Agbanor.

Maje na zeteli vážné nebezpeí, hrozící tou dobou z poštívání

Anglianv skoro všude na neodvislém pobeží západoafrickém obchod-
níkm nmeckým, jakož i to, že anglická vláda úmyslné protahovala

vyjednávání v záležitosti Lúderitzov, hlásajíc nepokryt zásadu, že

v sousedství britických osad nestrpí cizího panství, odhodlal se kníže

Bismarck k rozhodnému inu. V^ypravil v kvtnu minulého roku do
vytených konin proslulého afrického cestovatele dr. Nachtigala, jenž

do té doby zastával úad generálního konsula nmeckého v Tunisu,

s rozkazem, aby s jednotlivými knížaty zavel pátelské, obchodní a
ochranné úmluvy, kterými by Nmecko nabylo úinnjších prostedk
k hájení prospch svých poddaných v onch krajích-; tyto úmluvy ne-

mly tedy býti takového rázu, aby vyžadovaly od Nmecka vydržování
zvláštního správního úednictva a tím méné stálých vojenských posádek,
aniž mly nmeckým faktoriím zaruovati ochranu íše i v pípad
války s námoními velmocemi. Pedevším ml Nacbtigal podíditi n-
mecké svrchovanosti krajiny mezi ústím Nigerským a francouzskou
osadou Gabunskou, zejména zátoku Biaferskou, kde mu zatím mly
pipraviti pdu tamjší nmecké íirmy, získavše od domácích pohlavár
ádnými smlouvami nkterých území v úplný majetek, tak aby bylo lze

postaviti je pod ochranu císae nmeckého bez dalšího vyjednávání.
Rovnéž v zemi Lúderitzov a piléhijících k ní krajinách, vyjímaje zá-

toku Velrybí s okolím jakožto nepopiratelný majetek Anglian, mohla
se nmecká vlajka vztýiti bez dalšího v3Jednávání. Ve všech jiných
koninách, o nž bželo, a o nž zástupci nmeckých íirem dotud ne-
docílili žádného dohodnutí, mlo se prohlášení nmecké svrchovanosti
státi^ tepr.ve po uzavení ádných smluv s pohlaváry, kterých práv se
to týkalo, s náležitým šetením všech práv jiných národ, pokud se
zakládala na uritých úmluvách, v kterémžto ohledu mlo se s obzvláštní
úzkostlivostí hledti na všeliké nároky Francie , s níž chtl kníže
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Bismarck pi tchto podnicích za každou cenu zachovati pátelskou

shodu. Pro tj-to ohledy na Francii nechtl také vyhovti žádosti krále

Grigijského, jelikož francouzský ministr zahraniných záležitostí nme-
ckému vyslanci dvrn oznámil, že Francie zavela již ped rokem
smlouvu o Malé Pópo, která však nebyla veejn prohlášena

;
proto

mlo se s pijetím onoho území pod ochranu Nmecka pokati, až by
- ukázalo, zdali se k nmu nepotáhne Francie.

Dr. Nachtigal pibyl dne 2. ervence na dlové lodici Mowe do

Malého Popa, maje rozkaz propustiti rukojmí, které byl s sebou vzal

kapitán Stubenrauch, na svobodu, neudályli se od té doby proti n-
meckým faktoriím žádné nové výtržnosti. V tomto ohledu nemli sice

zástupci nmeckých firem žádných nových stížností, ale pece byli ne-

málo znepokojeni zprávou, že Nachtigal není oprávnn zasahovati do

vnitních záležitostí krajiny Grigijské, vdouce, že strana jim píznivá

drží se na vrchu proti stran jim odporné pouze nadjí v brzké vy-

plnní její žádosti, aby zem pijata byla pod ochranu císae nmec-
kého, kdežto v opaném pípad vítzství pívrženc Lawsonových a

jemu v záptí jdoucí panství anglické zdálo se tém neodvratným. Aby
tyto obavy zaplašil, žádal Nachtigal od Lavvsona, aby ješt ped pro-

puštním jeho rukojmí písemn se vyjádil, že i píšt dostojí úmluvám
ze dne 4. února, kterými zaruena byla bezpenost nmeckých faktorií.

Než Lawson zdráhal se to uiniti, hled se vykroutiti z daného slibu

rozlinými lichými výmluvami, tak že Nachtigal naposledy vidl se nu-

cena dopraviti oba rukojmí zase na lo, doporuiv Lawsonovi, aby si

vc znova a lépe rozmyslil.

Mezi tím však již tu noc ped jalovým vyjednáváním s Law-
sonem došly do Malélio Popa z krajiny Togské, ležící odtud k západu
až k východním hranicím anglické državy na Zlatém pobeží, zprávy

zvstující, že hrozí tamjším nmeckým faktoriím od domácího obyva-

telstva nejvtší nebezpeí. Jako všude jinde tak i zde bylo jitení erného
obyvatelstva nastrojeno od Anglian. Pišel tam totiž nedávno ped tím

anglický komisa z Kitty, jménem Firminger, provázen jsa koloniálními

vojáky, aby si stžoval u náelník tí mst Togských (Porta Segura,

Bagajdy a Loma) pro podloudné dodávání tabáku, prachu, rumu a

pálenky do anglického území, za kteréž píležitosti nabízel jim peníze,

pijmouli anglickou svrchovanost. Když pak nabídky jeho nepijali, do-

kládajíce se odvislosti své od krále Togského, tu zaal vyjednávati také

s jeho zástupcem v Port Segue, ale rovnž bez úspchu. Tedy roz-

hnvav se dal ernému obyvatelstvu na vybranou, aby do vypršení

jednoho msíce bu dobrovoln podrobilo se panství anglickému aneb
aby samo odstranilo cizí kupce ze své zem, sice že po uplynutí dané
llity jiipraví je mocí k poslušenství Anglie. Hned na to však odebral

se do Bagajdy a Loma — vzdáleného od hranic anglických sotva pl
hodiny — a oznámil usazeným tam Nmcm, že erné obyvatelstvo

ukládá o jejich bezpenos, on však že bude v blízké Kitt ustavin
pohotové, aby jim v as poteby mohl pispati ku pomoci. Sotva odešel,

pišli obyvatelé Bagajdští a Lomští, starostliví o svou samostatnost,

k Nmcm s vyzváním, aby se co nejdíve ze zem vyklidili, jelikož

jim Anglirané sice hrozí porobou. A postavení Nmc zhoršilo se ješt
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více, když král Tojíský a jeho rada rozeslali pobežním obyvatelm
písemné rozkazy, aby cizí kupce bu po dobrém pimli k odchodu ze

zem aneb, kdy by se zpovali uposlechnouti, aby odklidili násilím

všelikou záminku k zakroení Anglianv. V tuto zlou chvíli obrátili

se Nmci k Nachtigalovi, žádajíce, aby se jich ujal, emuž on bez

otálení vyhovl. A pijel do Bagajdy práv v as, nebo již se schy-

lovalo k provedení násilného vyklizení nmeckých obchodníkv. Avšak

jeho píchodem rozjitené mysli ihned se ukonejšily, a zástupce králv
i pohlavái vymlouvali se jednomysln tím, že nemli na zeteli nic

jiného le uniknouti panství anglickému, dodávajíce, že Nmce rádi

u sebe ponechají, jelikož obchodní innost jejich zemi prospívá, budeli

jim zaruena ochrana proti Anglianm, v kterémž smyslu podali Nach-

tigalovi i písemnou žádost. Vzhledem k takovým okolnostem, nepipou-

štjícím dlouhých odklad, uchýlil se Nachtigal o své ujm od daných

mu instrukcí, které ho odkazovaly hlavn na zátoku Biaferskou, a

zavel se zástupcem krále Togského Mlapy — jenž jsa zárove nej-

vyšším knzem nesml svého sídla Toga opustiti — spolu s náelníky
Bagajdskými i Lomskými smlouvu, kterou celé území Togské od hranic

Porta Segura na východ až k anglickému území na západ, postaveno

bylo pod ochranu císae nmeckého. Dle intencí knížete Bismarcka,

jemuž na tu dobu nebželo o rozmnožení území nmecké íše v kon-

inách zámoských, nýbrž jen o zabezpeení budoucnosti nmeckého
obchodu, byla touto smlouvou králi Mlapovi zaruena úplná samostat-

nost v ízení vnitních záležitostí jeho íše, a k užitku nmeckých
obchodník bylo vymínno jen tolik, aby králové Togští nesmli bez

pedbžného dohodnutí s císaem nmeckým zvyšovati dosavadní cla a

zavádti nová, aniž poskytovati jiným národm vtších obchodních výhod

nežli Nmcm.
Výminky tyto byly projednány již dne 4. ervence, ale slavnostní

vztýení nmecké íšské vlajky provedeno bylo teprv 5. ervence a to

nejprve v okresu Bagajdském nedaleko nmeckých faktorií — osada

Bagajda leží ponkud dále od pobeží — nazejtí pak také v Lom
(Bey Beach). K zabezpeení nov utvoených pomr byl také hned

dosazen J. Randad, zástupce jedné z tarajších faktorií, za zatímního

konsula nmecké íše, kterému bylo uloženo, aby pomocí domácího

obyvatelstva ustanovil a vyznail hranice Togského území a postaral

se o Mlapovo schválení uinných úmluv.

Piprapiv tímto spsobem území Togské pod ochranu Nmecka,
vrátil se Nachtigal do Malého Popa, kdež jej pod dojmem pedešlých

událostí Lawson pijal s náležitou úctou, žádal od nho svých rukojmí,

i zaruoval svou ochranu obchodníkm, na které díve nevrazil. O nic

jiného Nachtigalovi nebželo, a proto vyhovl ochotn žádosti Lawso-
nov, naež odplul dne 7. ervence pes Waidu do zátoky Biaferské,

kdež ho již netrpliv na území Kamerunském oekávali zástupcové

obou Hamburských íirem — C. Woermanna a Jantzena i Thormahlena —
které tam mají od delší doby své faktorie.

Území Kamerunské nalézá se zrovna na hranicích pobeží horno-

guiuejského a dolnoguinejského naproti španlskému ostrovu ^ernando

Po. Pední náelníci onch konin, Bell a Aqua, žádali již r. 1879,
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aby pijati byli pod ochranu Anglie, ale bez prospchu. Na optovanou
žádos jejich ze dne 6. listopadu r, 1881 dostalo se jim sice v beznu
r. 1882 odpovdi, že záležitost jejich bude vyšetena, ale pro delší

vzdálení anglického konsula nedošlo ani tentokráte ke konenému roz-

hodnutí, tak že všeliké jednání v té píin usnulo až do kvtna r. 1884.

Když pak mezi tím Nmecko poalo do pravdy pomýšleti na získání

nkterých krajin na pobeží západoafrickém a doporuovalo se mu práv
území Kamerunské, pohnuli zástupcové výše jmenovaných Hamburských
íirem oba hlavní náelníky spolu s nkterými menšími k tomu, aby

se pi neochot Anglie dali pod ochranu císae nmeckého. Tomu však

bránili anglití obchodníci dávno ped Nmci na Kamerunském pobeží
usazení, i jali se k tomu konci bouiti erné obyvatelstvo proti Nmcm
i knížatm jim píznivým, v emž jim pomohl také kapitán jedné

anglické válené lodi, hroze obma knížatm sesazením, kdy by dále

vyjednávali se zástupci nmeckých íirem. V jednu chvíli byla situace

Nmc tak povážlivá, že zoufajíce nad vasným píchodem Nachtiga-

lovvm již se strojili vztýiti nmeckou íšskou vlajku o své újm. Když
však dne 11. ervence k veeru toužebn oekávaná Mówe konen
zakotvila ped ústím Kamerunským, naklonily se náhle všechny mysli

k Nmcm. Ješt téhož dne zaveli agenti Hamburských íirem smlouvu

s náelníkem Dajdem (Dido), nazejtí pak povolili jejich naléhání ko-

nen také oba hlavní pohlavárové Bell i Aqua a postoupili onm
firmám písemnou úmluvou vrchní panství nad svým územím. Ale pi
tom si zvlášt vymínili : aby práva tetích osob zstala neporušena

;

aby zstaly v platnosti dívjší pátelské i obchodní smlouvy, aby pda
mst i vesnic zstala majetkem obyvatelstva a konené, aby pohlavái
smli i píšt vybírati všeliké veejné dávky. Hned potom daly se do-

tené tirmy s nov nabytým územím pod ochranu íše nmecké, naež
dne 14. ervence v sídle Bellov, Aquov a Dajdov byla vztýena
nmecká íšská vlajka.

Dne 19. ervence zakotvila v ústí Kamerunském anglická dlová
lodice, a s ní pibyl konsul Ilevett. Ten se sice pokoušel zvrátiti ho-

tovou událost, ale musil od toho brzy upustiti, spokojiv se prohlášením

protestu proti nmecké svrchovanosti.

Podobným spsobem dostaly se pod ochranu nmeckou nkteré
jiné krajiny v nejbližším sousedství a to pedevším Bimbia, ležící na
západ od Kamerunského území mezi ekami Bimbií a Molimosellem.
K Bimbií poítají se nyní pouze ti msta (King Williams-Town, Money-
Town a Dukiillu-Town) a ostrov Nicol, tém lidu prázdný; okres

Viktoriin, který rovnž patíval k Bimbii, byl již ped asy prodán
jedné anglické misionáské spolenosti. Vlajka nmecká byla tu vztýena
dne 21. ervence. Totéž stalo se dne 22. ervence v Malimh, ležící

na jih od Kamerunu mezi ekami Malimbou a Lottem ; le v severní

ásti mezi Malimbou a Qua(iuou uznána jest svrchovanost Francie.

A konen byly dne 24. ervence podízeny Nmecku krajiny Malá
Bataiit/a, Plantaíion a Criby, ležící jižné od krajiny Malimbské. Ostatní

podniky Xaclitigalovy v tchto koninách nebyly od i4Š8ké vlády schváleny
z ohledav na Francii.

Když Nachtigal prodléval jesté v koninách rovníkových, poádaje (u
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nové panství nmecké, piplula dne 6. srpna korveta Elisabeth do Angry
Pcqueny, kde už ji oekávala korveta Leipzig. Nazejtí dne 7. srpnu

o osmé hodin ranní byhi slavnostním spsobem vztýena íšská vlajl<;i

a petena listina, kterou se císa nmecký ujímal vrchního panství

nad zemí Liideritzovou, s urit omezenými hranicemi, totiž ekou
Oranží na jihu, 26" j. š. na severu a arou táhnoucí se rovnobžní

s pobežím ve vzdálenosti dvaceti zempisných mil, pi emž zabrány

byly s pevninou také všechny pobežní ostrovy jakožto patící k ní

podle práva mezinárodního. Aby pak Kapská osada nemohla odíznouti

zem Liideritzovy od vnitrozemí, o emž práv vyjednávala s vládou

anglickou, pikroili zástupci Nmecka ješt téhož dne k zabrání celého

dosud svobodného pobeží, prostírajícího se od 26" j. š. až k mysu
Studenému (Cabo Frio) ili k hranicím državy portugalské, vyjímaje

z toho arci zátoku Velrybí jakožto nepopiratelný majetek anglický

;

tu však stihl nyní týž osud, jenž byl pipravován Ange Pe(|uen, ježto

jest nmeckým územím ze všech stran pevn sevena. Konen dne

5. záí vztýena byla nmecká vlajka také ve tetím mst Togském,

totiž v Port Segue.
Tím spsobem nabylo císaství nmecké svých prvních osad. Vlád

anglické nezbylo než smíiti se s dokonanými událostmi, což také uinila

s nemalým sebezapením, a nikoliv bez námitek : táhne se ku všem

pobežním ostrovm mezi ústím Oranže a 26" j. š., jakož i k Ilollams-

Birdu a Mercury-Islandu severnji odtud. Ve shod s tmito nároky

vlády anglické a opíraje se mimo to o své soukromé právo, pokraoval
také Spence v tžení guana, lovení ryb a v kutání na kovy, nic se

neohlížeje po právech Lderitzových. Ten se sice prostednictvím svého

zástupce obrátil ke guvernérovi Kapské osady, žádaje, aby piml
Spencea k zastavení jeho innosti, jinak že bude pohledávati na nm
odškodnní za utrpné ztráty soudním ízením ; také samého Spencea

požádal písemn, aby do vypršení dvou msíc své dlníky odvolal —
ale marn. Tato záležitos posud není vyrovnána. (Dokonení.)

eská inohra.

František Zákrej$.

'^ruhá zimní sesona zlatého domu schyluje se rychle ke konci,

jest tedy as ku povšechné obhlídce divadelní.

ásten usnadnil nám ji editel Fr. Ad. Šubert svojí

brošurkou První roh v národním divadle, která všeobecný interes

mezi našimi pokroilými kruhy vzbudila, jakkoliv a dílem i proto,

že vi ní povstal spor, zdaž a pokud editel divadelní o své

innosti zprávy tiskem podávati smí, spor ostatn, který byl již Jind,
Laubem nkolikrát vyízen. Autokritika bývala vždy dovolena, teba
s ní spojeny byly vady jejích pedností.
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Šubertv spisek dosvduje pedevším jedno : skutenou, oprav-

dovou, povolanou vli, která zasluhuje, aby ji veejný tisk zvlášt nyní

v jejích poátcích úinliv podporoval. Náš ústav má toho voru poade

potebí, aby se postavení j-^ho editele co možná nejvíc utvrzovalo.

Není podniku podobného, jemuž by s nesetnými pekážkami bojovati

nebylo — a v našich pomrech jsou tyto pekážky spíše etnjší než

u národ vtších. Tím vším ovšem nechci íci, že má veejný tisk

v národním divadle venkoncem chváliti, nýbrž jfál bych si, podobn
jako editel Šubert, aby též výtky plynuly z ušlechtilého zdroje : z lásky

k jedinému našemu chrámu nejvyšší umny.
Naše divadlo pstuje v první ad národní smr, pvodní produkci.

Rozkvt umní hereckého jest patrný. Obavy, že nebude dostatek

obecenstva, jsou zaplašeny. Zlatý dm nás representuje celkem v míe
velice estné.

„Hledíc ke vzniku a významu národního divadla," dí Šubert ve

své brošurce, „vytkla sob divadelní správa za úkol pstovati v národním

divadle jen mlechtilejši ást dramatického tvoení slovného a hudebního."

Všední fraška mla zstati vylouena. „A v první ad bylo nutno

hledti ke zralým plodm pvodního tvoení eského " Chybiky, které

se staly, jist potvrdí pravidlo. Celkem sehrány byly v národním divadle

od 18. listopadu 1883 do 18. listopadu 1884 pvodní inoliry llSkráte,

pvodní opery lOlkráte, pvodní hry tedy úhrnem 219kráte. Poad
her byl sice menší, avšak „celkem velmi cenný" — omyly jsou ástenq
ve spisku ospravedlnny. Se Snem v noci Svatojanské na p. stala se

chyba: ml býti odložen do pozdjší doby. V inohe „provedena zásada

nových ádných peklad a dkladná revise peklad starších veskrze."

Vedle toho bylo nutno provésti dkladnou reformu v novém studování

kus, doplniti a secviiti herecký personál. Šubert "lituje sám, že

„nebylo možná uvésti na jevišt hned v první dob všechny ty hry,

jež mly býti vypraveny díve než jiné." Nedostávalo se dekorací,

vadila nehotovosC budovy. Nejutšenjším zjevem byly divadelní vlaky,

které však dost brzy docela ustaly. Udržeti je mohla — nech se

namítá, co namítá — toliko volba kus, které by vlasteneckému nadšení

návštvník byly na jevišti pinášely odezvu vysšim vlasteneckým nad-

šením. Veliká pvodní dramata historická nejsou eskému obecenstvu

jak se patí známa — a kdo je etl, etl zajisté také Sen v noci

Svatojanské. Pro Pyrama a Thisbu nestaví se milionový palác, nejezdí

se na padesát mil. Pání návštvníkv, by i nebylo bývalo intluováno,

nemlo rozhodovati, když oné zásad odporovalo, a mlo se bezpod-

mínen plniti, když bylo v souhlase s ní. Mluvil jsem o této vci

s návštvníky a seznal jsem jejich názory o tom; nemluvím tedy z do-

myslu. — Nmecká literatura zstala do Fausta vylouena, pi jino-

slovanských literaturách vadil skrovný výbr. Pravidelný roní náklad

národního divadla blíží se plmiliónu, a proto bylo v minulé zim
pedi)latné zvýšeno. — „Pi umlecké výši národního divadla není

možná o pekot uvádti na jevišt novinky ; nebo uvádly by se nepi-

praveny." A pec by rychlý postup a vtší rozmanitos byly tak žádoucí!

Pan editel peje si objektivn kritiky — nuže, my se o ni snažíme

co nejpoctivji. „Zlepšením hmotných pomr národního divadla -stuly
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se možnými i jiné dlouho ped tím žádané opravy. Zlepšení píjm
skladatelft a spisovatel, zlepšení plat divadelního personálu, odstranní
beneticí divadelních, jimiž díve byly obtžováni zvlášt abonenti, to

vše šlo ruku v ruce s materielním rozvojem." Nikoli, to stalo se hlavn
editelovým piinním, to jest nemalou jeho zásluhou. „Mezi lenstvem,
pedním i podízeným, jsou vzory horlivosti (umlecké) a svdomitosti

k divadlu ... Jen v nkolika pípadech bylo dosud pekonávati úžasnou
ncsvdomitosC ..." Máli divadlo „výše postoupiti, jest teba neúnavné
a nejhorlivjší práce všech, kdož pi nm a v jeho prospch psobí."
„Ne vždycky a všeho možno dostihnouti hned . . . Ale všeho možná
asem dostihnouti pi jasném vdomí cíle a cesty k nmu vedoucí a

pi nezlomné vytrvalosti." Naše národní divadlo stojí, jak praveno,

posud na poátku své innosti, a proto teba divadelní správ vážné

podpory všestranné — od družstva, intendance, hercv, obecenstva

i tisku.

Nejvyšším úelem národního divadla jest i zstane pée o pvodní
produkci z domácích djin erpající. Velký sen L. Stroupežnického
jest uznáním této myšlenky. Pohíchu nevyšla tato práce posud tiskem,

proež mi zevrubný její rozbor podati nelze. Základní její dj vypravuje

nám Palacký v 2. ástce I. dílu na str. 190 a násl. Podle všeho po-

vstaly mezi králem Vácslavem I. a mezi jeho synem, pozdjším králem

Pemyslem Otakarem II., první rozmíšky okolo r. 1247, konflikt to

ist lidský a pro básníka slibný. Bez pochyby následkem tchto sporv
umoila se hoem královna Kunhuta — dležitý zajisté motiv. O po-

vstání piioval se hlavn Ctibor Hlava, kterýž ve Vlkové románe
skuten v popedí stojí, avšak u Stroupežnického Jaroslavovi z Divišova,

Olomouckému vítzi nad Tatary, ustupuje. Vypukne válka, král sehnán

s trnu — v jeho moci udržel se krom jiných míst také Zvíkov. Rzné
události nyní se vystídaly, až konen Pemysl, zradou z Prahy vypuzen,

uznal za nutno, by se otci poddal ; na Petín prý na hrdle i)otrestán

pak sudí Ctibor, od Ctibora Hlavy rozdílný, a za branami mstskými
kolem lámán jeho syn Jaroš (1250), snad že byli královicovi spojenci.

Synv odboj proti otcovské a královské autorit mže každým
spsobem býti úrodným základem ku pesnému dramatu. Novovká
tragika žádá, by odbojník tlesn zahynul ; že však v této píin
stály spisovatelovi v cest djiny, hyne na konci královicv hlavní

spojence Jaroslav, jenž milován miluje Anežku Pemyslovnu a jemuž
do srdce vložena byla ješt jiná, velice sympatická pružina. Jako po-

razil Tatary východu navždy, podobn chce porazit i Tatary západu

:

to jeho „velký sen." Autorita otcovská a královská v truchlohe
zvítzí, a velký sen tím podlehne : tragédie vrátila se na konci k svému
poátku . . . Drama jest báse vývoje, a proto divák ekal, že veliký

sen zvítzí, že autorita Vácslavova padne a že Jaroslav tento pád svým
zahynutím odpyká i odiní. — Bylo kdesi poukázáno k tomu, že Velký
sen objevil jaksi novou cestu, ponvadž prý jednak postrádá intrikána,

jednak nechová v sob výjev sousedských a p. To však spoívá na
omylo. Máme starší hry, které se mu v tom rovnají. Neteba jich

jmenovati : jsou dostatené známy.

Karel Pippich vykreslil ke své jednoaktové rozmarné drobnstce
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Z eské domácnosti poboní obrázek : rovnž jednoaktovou veselohru

Ve veejném živote. Toto jest dílko plnozrné, že v celoveerní hru

rozvedeno býti mohlo. Slyšme na p. e, jakou* se ope dr. Jaroslav

Suk mstskému tyránkovi Navrátilovi, jenž mu všemožn škoditi hrozí,

protože doktor dle jeho nafouklé píšalky taniti nehodlá : „Myslíte vy,

když máte peníze, dm a pole, když svou neomaleností a smlostí,

svými hospodskými kiky dosáhl jste hodnosti mstského rady na úkor

tak mnohého stateného mšana, který má mnohem více schopností,

vdomostí a zásluh, mnohem mén však odvážlivosti a hrubství nežli

vy, když jste strhnul takovým spsobem na sebe celou adu všelikých

úadv a vyznamenání, že mžete ádného obana urážet, nad nho
se nadsazova, v poctivém výdlku ho skracova, jím vládnout jako

njakým otrokem? Tak nesmí ta naše samospráva vypadat! Kdo chce

samosprávu, musí ctíti pi každém obanu, od boháe až k chuasovi, od

šlechtice až k dlníku stejné právo na práci, na zásluhu a vyznamenání,

kdo chce vládnout, musí pedem sama sebe ume ovládat, své osobní

choutky musí podizovati obecnému prospchu a dobru a ne obec dávati

v podruží svých sobeckých chtí! Tak jen mže obstáti v obci pravá

svoboda a volnost, tak jen mže mravn a hmotn obec zkvétati, vlast

síliti a národ rsti." To vše mohlo býti promnno v dj, tak aby pi
tom zásluha skuten schopných a platných obecních hodnost náleži-

tého uznání došla. Dobe známo jest, v jakém žárlivém antagonismu

tu i tam elívá msto proti mstu. Na eském východu soupeily takto

ku p. áslav a Kutná Hora, Chrudim a Pardubice, Litomyšl a Polika.

Také tchto pomr mohlo výdatnji využito býti, nežli se to stalo.

Skromný autor zvolil sob postup užší a strunjší, což nikterak nepo-

dotýkám na úkor jeho práce, vždy se vnitní cena nemí poteni

popsaných stránek.

O se v Pippichov novince jedná, vysvtluje Javorský své milo-

vané Julii, seste Sukový manželky, slovy: „Slyšel jsem, že pijela jste

návštvou sem k nám, k paní doktorové, a nevýslovná touha zmocnila

se mne spatiti vás co nejdíve. Vyskytla se mi k tomu znamenitá

píležitost. Co jednatel komitétu i)ro slavnost a bazar ve prospch po-

mníku slavného našeho Vácslava Kuželky navrhnul a prosadil jsem, aby

paní doktorová, vaše paní sestra, byla jmenována pedsedkyní bazaru

a slavnostní enicí, dobyl jsem si tím pístupu k vám do domu a

zíftkal si bohdá píze velevážené paní sestry, které mi u vás, sleno,

zbožovaná sleno, tak velice je poteba. Ve služb vlasti sloužím takto

chorénm svému srdci." Avšak paní Navrátilová nechce dopustiti, aby

pedsedkyní bazaru byla paní, která je mladší než paní starostová,

paní editelka nebo paní továrnice. Ale jakmile se také hranatý Na-
vrátil kandidatue paní doktorky Sukové neurvalým spsobem ope, po-

tlaí doktor Suk svj bez toho trochu strojený odjjor proti manžcdin
vystoupení v živote veejném, a jižjiž kyne tedy ])aiií doktorce žádoucí

liodnos, když tu pojednou pijde z Prahy od profesora Vycpálka dsná
zvésí: „Vácslav Kuželka, íilosof a uenec, spisovatel eskýcli djin kul-

turních, nenarodil se ve vašem mést. Týž byl synem Vácslava Kuželky,

mistra poestného eniesla krejovského, a ten byl mšanein vašeho

mésta. Vácslav Kuželka, otec, pesthoval se do sousedního Raova, kde
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v roce 1801 v dom . p. 45 na námstí narodil se mu syn, jemuž na

ktu po otci dáno jméno Vácslav, Vácslav Kuželka syn, oslavenec váš,

je tedy rodákem Raovským!" To skácí zamýšlený Kuželkv pomník
nadobro: „Kdy by kdekoli jinde byl se narodil, postavili bychom mu
pomník, když už jsme se do toho dali, a když aspo otec jeho byl.

naším mšanem. Ale Raovského pvodu! To nikdy! Do smrti ne!

Oslava Raova byla by hanbou naší, a Raovští by se nám jenom vy-

smáli!" Škoda, že spisovatel tento motiv hned v exposici kusu nevy-

knul : komika byla by tím získala. Celkem vzato, jeví Ve veejném
život proti veselohe Z eské domácnosti slibný pokrok.

Fraškovitá Umrlci hlava od Jos. Ji. Kolára nemohla pronik-

nouti již proto, že není dramatikovi možno pesvditi diváky, jak by

se kdo mohl do ženštiny s umrlí tváí zamilovati. Opakujeme tedy pi
této píležitosti své pání, aby se divadelní správa za žádných podmínek
nespouštla zásady, že se mají dávati jen skuten cenné pvodní no-

vinky, avšak že takovéto skuten cenné novinky mají se dávati bez-

výjimen, bez osobních ohledv, a ve vzorném vypravení.

Pvodních novinek bylo v poslední dob na jevišti zlatého domu
dáváno málo. Toho však ovšem nezavinila divadelní správa, která dra-

matických talent z pdy vydupati nemže. Nicmén teba pomýšleti

na brzkou možnou pomoc : nutno talenty, které se již osvdily, vše-

možn pohádati, nové talenty ku práci pro divadlo se hlásící podn-
covati, nutno zas a zase ceny vypisovati. Spsob vypisování cen na

kusy provozované se osvdil mén, a bude rádno sáhnouti k slibnjšímu

spsobu, totiž aby se ceny udílely bez ohledu na provozování, pi nmž
to asto nejen na soudcích, nýbrž i na správ, na hercích, na disposici

obecenstva a na — tleskaích závisí, aby se hra ceny domohla.

Vyslovujeme také pevnou nadji, že nyní, když není tolik pe-
kážek, osvdené práce pvodní, které se na jevišt národního divadla

posud nedostaly, rychleji a vícestrannji na n uvádny budou. Tyl a

Hálek pišli trochu opoždn na adu. Bývalo to a bude, že každý ml
a bude míti své srdce pedevším pro sebe, že každý pedevším sám
na sebe pamatuje, ale divadlo zbudováno bylo pro všechny, ne toliko

pro personas gratissiraas. Od jednoho spisovatele tyi kusy — od

jiných nic: jaká to soustava, jaká to spravedlivost?

Okolnost, že cizí novinky velikou mrou pevládají, vzbuzuje na

ten as jakés obavy, že se stane návrat do starých kolejí. Jsme úpln
pro to, aby se pstovaly zdailá díla ze všech literatur, ale budte to

jenom díla cenná, jež pomíjené práce domácí hodnotou skuten pe-
vyšují. Jak se zdá, stichne proud nmecký aspo na njaký as, ale

jakés obmezení jest nutno také v tom vzhlede zavésti, aby pestala

oprávnnost výtky, že se vrchu dobral smr francouzský. Ve zjevu, že

se práce pvodn veršované provozují v pekladech prostoraluvných,

vidíme poínání nedovolené : to úpadek. —
Veliká vychytralos jest jednou z pedních vlastností bratrského

národu ruského. Jak rozmile zužitkuje ji na p. Darja Ivanovna v hladké

Provinciálce I. S. Turgenéva, a kterak drasticky psobí v jednoaktových

Hráích M. V. Gogola, jež našemu divadlu výtený znalec ruštiny a

ruských pomr, dr. Pavel Durdík peložil. Více trpným nežli inným
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rekem Hrá je statká Ivan Ivanovic Icharev, který lihivn ošemetnou

hrou v karty nabyl osmdesáti tisíc rubl. Taškáské band — kterou

tvoí Štpán Ivanovic Utšiteln}', její hlava, kartami na mizinu pipra-

vený Michal Aleksandrovi Glov, staec na pohled nejpoctivjší, jeho

zdánlivý syn Aleksandr Michajlovi, plukovník Krugel, Petr Petrovi

Švochnév a za úedníka Zamuchryškina vydávající se Muchomor, — jedná

se o to, jak by Icbareva o tch osmdesát tisíc pipravila. K tomu

úelu vymyslí sob a provedou taškái ti ped Icharevem, jejž na oko

do sv spolenosti pijmou, celý divadelní kousek, v nmžto Aleksandr

Michajlovi zdánliv dv st tisíc prohra a na n druhým hrám
smnku vydá, za niž se pak Utšitelnérau podaí na Icharevu onch
osmdesát tisíc jakožto zálohu na další podvody v Nižním Novgorod
vylákati. Peníze na smnku sjjlatné nalézají prý se kdesi v kancelái,

a domnlý úedník z této domnlé kanceláe Zamuchryškin za vydatný

podmazánek slíbí, že budou ve tyech dnech vyplaceny — to vše

Ichareva splete tak, že vklouzne do pasti a svých osmdesát tisíc druhým
šibalm vydá, pi emž na nho spolupsobí ješt druhá jeho šibalská

vyhlídka, že si celých dvakrát sto tisíc sám pro sebe podrží.

Hrái jsou druhá práce Gogolova, jež u nás nemohla proniknouti.

Hledají se toho rzné píiny. Kus nemá ženských úloh, nemá milostné

zápletky. Ale to by ani nebyly rozhodující závady. Hlavní pekážkou
záliby jest okolnos, že humor, který v Hráích psobiti má, jest hu-

morem ruským, a nikoli eským. Náš humor jest jiný nežli ruský,

našemu humoru jsou na píklad Mrtvé duše mnohem bližší než Hrái,
proež se Mrtvé duše také u nás tolik líbí, a práv, že máme svj
humor, jehož prostonárodní prameništ se v našich veselých pohádkách,

píslovích a úslovích nalézá, nebyla oprávnna výtka Pypinova, poé
nepstujeme anglický humor. Není pravda, že náš humor jest nmecký

;

nebo nám na p. pruský humor Kladderadatsche taktéž není po chuti.

Druhou pekážku iní pi Hráích spsob, jakým je Gogol sestrojil,

spsob totiž epický : divák za hry neví, kam co elí, a zví to teprve na

konci, když je pozd. Dramatik má však vždy hráti s vyloženými kartami.

Prospchái (Pozytywni), tyraktový kus Josefa Narzymského,
r. 1^72 na konkurse Krakovském první cenou vyznamenaný, r. 1875
tiskem vyšlý, a na eské jevišt v peklade Fr. L. Hovorky uvedený,

obral si za úkol zobraziti pomr idealismu, progressismu, náboženského
a poetického zápalu k reálnosti, k materialismu, k utilitarismu, k sobectví.

V pedmluv k své knize ohrazuje se spisovatel, jako by snad Positiv-

ními chtl eliti všem ncromantikm, všem lidem i)raktickým a o denní

chléb se starajícím, on uznává ochotné veliké zásluhy Comteovy ano

i Darwinovy a jiných pstoun vdy pírodní, avšak opírá se tomu,

aby nemlo platnosti le to, co se zmiti, zvážiti, luebné rozebrati

nebo poetn dokázati mže, i poznauje podnt a cíl své jiráce tmito
slovy: „Zaprzeczanie wszelkiego duchowego picrwiastku vv czlowieku

i wszelkiéj egzystencyi póza grobera, slowem ten materyalizm, jaki si\!

w konkluzyach pozytywizmu kryje, doá žwawo obejmuji^c mózgi i serca

mlodego pokolenia, stworzyl typy, które odrysovva i zestawic z przed-

stawicielami starszych nieco generacyj, zdawalo mi si^ godném pracy."

Harmonie ducha i tla, to ideál dobrého ddeka Františka Dow-
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giella, ve hniotnýcli „klopotách" prý se nalézajícího Litvana pvodem
a Voltairovce smýšlením, který se svým i)ítelem Adamem Choryským,
kterému je stará vzácná kniha nejvtším blahem, starší zlatjší asy
idealismu zastává. Uprosted obou protivných proud, duchového a

hmotného, kolísá se vnuka Dow?iellova, devatenáctiletá lanna Mirská,

jež povahu svého ženicha, politikou a poesií povrhujícího, jen ze spe-

kulace v kostele se modlícího, za to tím více po penzích bažícího,

zkostnatlého sobce Alfreda Chorynského, mladíka se skeptickým bi-

iioklem a s ironickým úsmchem, k chování jeho staršího nevlastního

bratra Leona, plného víry a nadšení, pro osvtu, pro práva lidská, pro

rovnos a všeobecný dobrobyt, po žití v oddáleném horském zátiší

toužícího, ale hmotné na mizinu pišlého — pirovnávati poíná, pi emž
Alfred v jejích oícli ztrácí a Leon získává. Opakem Ilanniným jest

vtipná, veselá komtesa Julie Skaliiiská, která hrabte Jesionowského

jen proto v jamu svých vnad udržuje, že v tom vidí velikou slávu,

býti vítzkou nad takovým salónovým lvem. Jejím ideálem jsou však

„mariages de raison;" nebo kde nepanuje komfort a pepych, tam

prý se každá žena znudí. Její matka Zenobia má také divné nápady:

pravé zakládá jednotu vdov, ale opravdovýcli, totiž takových vdov, které

se nikdy nevdají — pokud jich nikdo nebude chtíti. Alfred oné jednot
iiincd daruje znaný píspvek, aby se zalichotil hrabnce, na jejíž

praktickou dcerušku, domnlou ddiku celého milionu, pomýšlí, ale

mezi tím zabavuje, co otcovi nejmilejšího: jeho museum i knihovnu;

exekvuje toho, jenž jej boháem uinil : svého otce, jemuž cizím pro-

stednictvím na krvavé úroky peníze pjoval — cosi podobného na-

lezneme v Arbesových Moderních upíích. „Peníze, jen peníze —
kdo ty má, dostane za n všechno : kon, ženy, vládu, slávu, pochleb-

níky, mramorový pomník," tak a podobn hlásá zvrhlý syn, kdežto

Leon jemnocitn více než polovici svého majetku vnuje, aby otcv
dluh splatil, nechávaje otce v domnnce, že jej zachránil Alfred. Po-

divná véc nadejde : letitá Juliina matka Zenobia se — vdá. Vezme si

Evgena Kornackégo, positivního spisovatele, t. j. literáta z výdélku,

jenž rukou Zenobiinou nabývá 20 tisíc dchodu — „literatura splnila

svou missi." Tím se však pipravuje osudná nehoda Alfredovi Choryú-

skému, který jižjiž s Julií satek slaví, nebo jmní, na které spekuluje,

patí sice jeho manželce, ale její matka má doživotní právo k úrokm

!

Julie hned po svatebním obad lituje svého kroku : cítí, že si nevzala

manžela, nýbrž „úetní knihu." Alfred zuí a bouí vší svou brutál-

ností, a Julie pláe, ale má dosti síly, aby lásku hrabtem Jesionowským

jí nabízenou s pohrdáním odmítla. Hrabti se záletnos nevyplatí : Leon,

Juliin švakr, vyzve jej na souboj. Nkolik let mine — zlatá srdce se

nalezla, idealismus slaví krásné vítzství : Leon stal se šastným chotm
šastné Hanny a mezi nima batolí se andlíek. Oba manželé pispívají

k obecnému pokroku — a pan Alfred? Sedí na rozbitinách svého

jmní, svého rodinného života, nenapraven a nenapravitelný, s marasmem
v duchu a v srdci, tak že k vli penzm s radostí pijímá smír se

ženou, který jej až urážliv ponižuje, ponvadž jej práv manželských

i otcovských zbavuje. A paní Zenobie Kornacká? Odhodlává se život za-

svtiti modlitb a milosrdným skutkm ; nebo Evgenek utekl jí s družkou
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sebe dstojnou. Avšak i Evíjenek vrací se konen vystízlivlý ke své

staence.

Narzymski zápasí v každém ohledu s divadelní technikou, ne-

koniponuje dramaticky, k vli zevrubné rozprav nebo pohodlnému

líení odstrkuje dj v podruží, a píše rozvlán, ale jeho povahy jsou

dsledné vytvoeny. Zvláš jemné založen jest Leon, který špatnosti

Alfreda, by si tento poínal sebe zvrhleji, nikdy ani nekárá, nýbrž

jen lituje. V kuse zstává leccos nevysvtleno, na p. zdaž a s jakým
výsledkem odbýván souboj Leona s hrabtem. Mluva Narzymského jest

obsažná, ano píliš obsažná.

O Hubice, veselohe o tyech jednáních od Ludvíka D ó c z i a,

kterou Frant. Brábek peložil a Jar. Vrchlický pro naše jevišt upravil,

proneseno bylo mínní, že prvotn sepsána byla nmecky. Jisto však

jest, že díve než ve Hradním divadle Vídenském dávána byla madarsky
v Pešti, kde ji uherská akademie véd cenou Telekiovou vyznamenala.

Nmecké vydání oznaeno jest jakožto peklad „z uherského." Avšak

necha nmecká, necha maarská pvodem, a necha italská pramenem,

na každý spsob je hra ta španlskou, netoliko djištm a jednajícími

osobami, nýbrž i fakturou a kvtnatým slohem. Dóczi následuje v ní

patrné španlský smr v nkterých dramatech Grillparzera a Bed. Halma,

který ve svém Fuíku má rozkošné vorše o polibku, jimž podobné ovšem
též u Dóczia nalezneme. Látka, erpaná z nevyerpatelného Boccaccia,

poskytla básníkovi píležitost, aby obraznosti uzdu pustil a pvabnou
osnovu etných peripetií na odiv postavil. Tu nelze loktem realistické

pravdy miti. Perinem Hubiky jest Adolar, pravou, hlubokou láskou

k Angele napravovaný don Juan, polobratr navarrského krále Severa,

jenž tam jaksi dou Dianu pepjatého svatoušství v milostných vcech
tvoí. Palác jeho je dvorem ctnosti, sídlem posvátné nudy. Jaký tedy

div, že bujarý Adolar musí do vyhnanství, že zamilovaní (Carlo a Ma-
ritta) z nho prchají, že sama královna (Blanda), když její manžel

zdánliv odcestuje, trochu scestnému milostnému snní (po nejškare-

djším Mouenínovi, který nejkrásnjší ženu hledá) podléhá, že král

sám vzplane k cizí milence (Maritté) a ke každé krásce, která se mu
v náruí vbloudí, že týž král, který díve chvaloeníkem milostného

pedantství byl, v zurivce proti svým se zvrhne a že konen pravá,

ryzí láska milující párky (Severa s Blandou, Adolara s Angelou i Carla

s Marittou) v bezpený pístav lepšího sebepoznání a manželského

blaha zanese. Fraškovitjší živel uveden královským i)rot()notáem

(Sobrinem), kterého záletnos za spanilou dívinou (Marittou) až na

jablo pivede. Lakomý královský kanclé (don Eusebio, Angelin otec)

délá jaksi zloducha kusu, ale — jak oekávati — se smutným vý-

sledkem pro svj mšec. Co tu koleek a co tu na kolekách zubv
a vrubv, ale vše to rozmile do sebe hraje. Bravurní místa enická
šíe rozvádjí thémata nutnosti, píležitosti, platonického blaha, roz-

toužení, dviny krásy a konené, jak podotknuto, též théma, která

hubika je sladká, sladší a nejsladší. Akoliv pak Dócziova Hubika
dokonce nenáleží mezi hubiky trpké, podkovalo se za ni obecenstvo

dosti chladn. Patrn podobá se naše hledišt našim dívkám, které

od každéiu) hubiek nepijímají, teba je nabízela ústa sebe medovjší.
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l'rviií ii()\ iiikdu z iii'jii()\ ijšicli iioiiu'ck\ cli (liviulcliiícli i)i-a<íí pro

narodili diviidlo zvolenou byl Zvon reklamy (Die grosse (llocke) od
Osk. Ul uni (' n tli ula, \\u\. /iinulein peložený. Nelíená, tebu nemilá

pravda odnáší v této ( i\r;ikt(tvrc tiochii iiocliroumanou j)almu z boje

})roti klamnému, teba vyiiodiiéniu zdáni. Konstancie, cho konsula
{oiidciiiianna, rytíe z ádu podpantoílíkového, která by pro svj
siiloii ráda získala Jijakou celebritu, docílí toho intrikami, že socha
bc/ iiáUžitólio nadání Ervín Wilfried, jenž onou celebritou státi se

ina, icuu za nejlepší model k nové Brémské studni obdrží. Jednání
to zapáchá podvodem, a básník snažil se tedy tuto píchu zmírniti

jemným pokynutím, že se ten zbožný klam provádí k vli Ervínové matce,

aby ušetena byla zármutku, jejž by pocítila, kdy by její drahý syn

propadl. Když se Wilfried psobením sleny Otilie (ondermannové
pesvdí, jak málo vyznamenání toho zasloužil, má tolik poctivosti

a síly do sebe, že s umlecké dráhy na cestu prosté sochaské výroby
sejde. Otilie, nevlastní dcera intrikánky Konstancie, jest macechou
nucena skvle se odívati, aby se lidé domnívali, jak nestrann ji Kon-
stancie miluje, a zárove aby nádherou tou nápadníky odpuzovala a

je tím na skromnji strojenou, ale trochu zlomyslnou vlastní Kon-
stanciinu dceru EUu poukazovala. Konen Otilii z tohoto nemilého
pomru vykoupí satek s Wilriedem, k nmuž ji macešina svolení

dobude šlechetná baronka Ida ze Solden, dáma to, jež v boji o cenu
proti Wilriedovi protegovala povolaného umlce Blocka. Konec tetího
djství, v nmžto si Block, siln Freitagova Bolze pipomínající, vy-

žertuje vyznání lásky Miny, psobí zvláš úinn, kdežto kus jinak

jako rouškou slabosti a mdloby zasten jest. Zápletka není dost na-

pínavé zauzlena, rozuzlení vykoná se šablonovit Wilfriedovým vypo-

slechnutím pravdy za kryjící záclonou, charaktery jsou vtším dílem

jednak dosti známé jednak nedosti hluboké. Že se Blumenthal mnohému
od Francouz nauil, neuškodilo kusu, který však pes to dotvrzuje,

že v nynjším dramatickém písemnictví není velikého výbru. — Z více

stran bylo vytknuto, že Zvonu reklamy za vzor sloužily hlavn Scribova

Kamaraderie a Pailleronv Svt nudy. Ob tyto hry jsou našemu obe-

censtvu známy, Si^ét muly (le Monde ou on s'ennuie) v pekladu B. Fridy,

jakožto nedávná novinka národního divadla, o které níže promluvím.

Berta Malmová, kterou patrn na základ pilných studií francouz-

ského dramata švédsky napsal Oskar Wijkander a kterou do eštiny
J. V. Sládek peložil, má ve svých tyech djstvích jen chudiký dj

:

slena Berta, svtice láskou s nebe svržená, stavši se matkou a do-

zvídajíc se, že otec její dcerušky Rolf Moansson je s jinou ženat,

opovrhne svým svdcem. Takovýto konec nemožno však nazvati um-
leckým rozluštním otázky dramatem dané, a co se prodlením hry

ped námi stane, vru není náležit dramaticky stujjovaný dj z dj
z pítomnosti do budoucna se vyvíjejících, nýbrž celkem pouhé líení
dojm, jež pociují Kolfv špatný otec, Rolfova dobrá matka, jeho
milující cho a jeho nešastná milenka, když se o Rolov vin dovídají.

Vyslovuji tento svj úsudek s drazem proto, že si nepeji, aby naše
pvodní produkce v sestrojování dramat posílána byla za vzory, které

by ji v dramatické nížiny zavedly. Jinak ovšem rád uznávám, že spiso-
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vatel Berty Malmové pracuje v duchu národním, obratn, místem velmi

poeticky a všude psobiv.
Nejproslulejší francouzský dramatik uveden byl na jevišt naše

tíže pístupnými, od Vávry Haštalského peloženými Smšnými koketkami.

Pfcpjaté dívky zamítnou nápadníky dobrého srdce a ducha, zaež
se jim tito tím pomstí, že k nim své pestrojené, na pepjaté floutky

si zahrávající sluhy vyšlou, pro které se dívky nadchnou jen což — to
jádro dje v této humoresce. Molire rouhá se v ní bíle nalíeným a

voavkami páchnoucím, domýšlivým horlitelkám pro všemožné obad-
nosti, pro dobrodružnosti v lásce, pro šroubované fráse, pro galantní

klep a literární novinky, lichou krasoduchos, pro nepirozenou hru

na divadle a pro jiné a jiné pošetilosti. První pedstavení kusu sehrálo

se dne 18. listopadu 1659 v divadle Petit-Bourbonském. Molire sám
hrál jednoho z pestrojených sluh (Maskarila), hra uinila sensaci,

dávala se tehdy v Paíži — asi 600.000 obyvatel ítající — 44krát

po sob, byla stížená doasným zákazem a stala se též tím zajímavou,

/• to byla, jak autor k pedmluv k ní výslovn podotkl, první tiskem

\.\sla knížka z péra Molirova, tak že Précieusy jej kollegou literátv

uinily. Molirovy Précieuses ridicules mly a mají znalce a smíšky

na své stran, avšak posmch ten dotýká se velice málo markýzky
z Rambouilletu, nýbrž elí proti pehánjícím jejím nápodobitelkám

pozdjší doby, které pak Molirovi za modely sloužily. Dlouhá ob-

anská válka mla v záptí veliké zhrubení mravv a zejména mluvy

na francouzském dvoe, a dámy v hotelu Rambouilletském psobily

k tomu, aby se spsob smýšlení, cítní, mluvy a jednání zjemnil, zu-

šlechtil — kterážto snaha by práv nyní též u nás pišla velice vhod.

Ovšem by se pi tom smle mohlo pustiti se zetele, co Molirovi
pi Précieusách na mysli tanulo, totiž aby se v opaný extrém škrobe-

nosti nezabíhalo ; nebo podobná obava byla by v našich pomrech
více nežli zbytená. Autor Tartuffa nemá na eském divadle rozhodného
átéstí, a stálo by tedy za práci vyšetiti, jak by se asi postupovati

mlo, aby se Molire u nás domohl ocenní náležitého.

Sté výroí Figarovy svatby (z r. 1 784) bylo u nás oslaveno

prvním, nade vše oekávání úspšným provozováním této velice bujaré,

zdailé, místem choulostivé rokokové hry na eském jevišti. Fujarová

avdlba ili Bláznivý den (le Mariage de Figaro, ou la Folie journée),

kteráž obecenstvu ze slavné Mozartovy zpvohry známá jest a Vác-

slavem Kalbáem zešténa byla, tvoí prostední díl trilogie, již mnoho-
stranný a mnoho zkusivší Pierre Car on Augustin de Beaumarch ais
(* 1732, t 17ÍÍ9) sepsal a jejíž první ásí Lazebníkem Sevillským (le

Barbier de Seville, ou la Précaution inutile) a tetí ást Vinnou matkou
(la Me coupable ou TAutre Tartuffe) se nazývají. (lallská veselost

nejradji volí sob zúletnictví za koníka, na kterého své žerty, svou

sociální satiru a své opravné zámry zavšuje. My sotva nyní pocho-

pujeme, pro se francouzská censnra proti provozování obou Figarovských

kus bránila; nebo jejich tendfnní rakety, jež i)roti šlecht, rodu,

proti tehdejšímu soudnictví, proti censue elí a jež ostatn z rámce
kusu silné vybíhají, ped našima, na ohnivjší a palivjší navyklýma
oima mdle se rozprskávají. „Že jste velikvm iiiniPín," )»r;iví na p.

03VÉTA 1886. 4. ,
I
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Figaio, „považujete se za velikého genia ! Šlechtictví, bohatství, vysoké

jniciio ve spolenosti, to vše vás iní hrdopyšným — co jste pro to

uinil? Namáhal jste se naroditi!" Ale jak to pišlo, že muž, který

toto napsal, „druhý Voltaire," jinak též „ohyzdným, erným, nestydatým

a hltavým havranem" pezvaný, vymnil své nešlcchtické jméno Caron
za šlechtické de lieauniarchais? Jak mnohostranná jeho agilnos byla,

dokazuje nejen okolnost, že byl pólo dvorním lokajem, dvorním uitelem
na citeru, obchodníkem, dodavatelem, nakladatelem kniii, pamHetistou,

dramatikem atd., ale také zvláštní povaha jeho dramatických prací,

které staroímský, italský, španlský, Molirv i Diderotv vliv jeví.

Kdežto však Molire více generalisuje, Beaumarchais v Diderotové

smyslu individualisuje — a v tom vzí píina, že ml u nás vtší

štstí než Molire.

Drama V. Huga Marii Delormovou, které v peklade Jar. Vrchli-

ckého dáváno bylo, jakož i ostatní stžejní divadelní práce Hugovy
z doby jeho hlavní dramatické innosti, charakterisoval jsem již v Osvt
ve svém delším lánku O francouzské literární hnilob, a naše obe-

censtvo jednalo soudn, že výstednostem a nesrovnalostem Marie De-
lormové pes všechny její effekty svou píze odepelo.

Arnošt Rossi, vlašský herec první velikosti, realistický soupe
idealistitjšího Tom. Salvinia, hrál ped dobrým desítiletím v Novo-

mstském divadle s nejskvlejší, ano až pílišnou mistrností mimo jiné,

hlavn Shakespearovské postavy, též titulní úlohu v Ludvíku XI., a bylo

tedy pirozeno, že p. Frant. Kolár v téže úloze svou hereckou sílu

ukázati chtl. Jan Frant. Kazimír Delavigne, jejž Boileauem devate-

náctého vku a francouzským Herveghem nazvali, rád vkládá ve své

práce piostenou tendenci, tu vlasteneckou, svobodomyslnou, tu národní,

tu sociální, a takž i jeho veršovaná „tragédie" Ludvík XI., která do

r. 1833 spadá, obsahuje v sob tendenní odezvu : protest proti despo-

tické tartuíferii, ve které však spisovatel, jinak obratný, s umlecké
pdy zle vyboil tak, že Julian Schraidt jeho hru se vší oprávnností

pitvorou (eine Fratze) nazvati mohl. Ludvík XL, který svou zbožností

po nebi a svými iny pro peklo se pachtí, neúkojn krvelaný jest

a strachem ped smrtí nkolikkrát umírá, svj národ týrá, a pece
veselým míti chce, psobí na diváka odporn, hnusné, avšak nikoli

tragicky. Vrchol kusu tvoí sedmý výstup tvrtého djství, kde mladý

vévoda Neniourský pichází krvav pomstit svého, Ludvíkem poprave-

ného otce Jakuba z Armagnacu, a práv tento vrchol jest pro hodnotu

hry uejvýznanjšim ; nebo Nemours nedramaticky pouští vražednou

pomstu mimo, když pozoruje, že hrzyplný život je Ludvíkovi nejhorším

trestem, nejhorší smrtí

:

Dieu, je cunnais ses inaux, j'ai recu ses a veux

;

Pour ine veuger de lni, je m'unis á ses voeux

:

Satisfaitos. iiion Dieu, son efíroyable envie;

Un miracle! la vie! ah! prolongez sa viel

Zdá se, že Delavignovi byl podntem a vzorem Tartuífovský tyran

Richard lU., a snad proto vyuhuje v Ludvíku XL tak málo klasické

togy zpod jeho Hugovského romantického plášt.
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Majitel huti (le Maitre de forges), drama o tyech jednáních od

Jiího O hne ta, peložené B. Fridou, povznáší se nad úrove módní

francouzské produkce divadelní, slavíc vítzství opravdové lásky nad

stavovskou pýchou, pi em však pohíchu použito dosti již opotebo-

vaného apparátu z Nadsekvanských výroben dramatických. Derblay —
titulní hrdina — miluje Kláru šlechtinu Beaulieuovou, která si ho

pouze proto vezme, by tím effektn odmítla vévodu z Bligny, an se

za jejími zády o bohatou, ctižádostivou a soivou nešlechtinu Athe-

naidu Moulinetovou uchází. Ve svatební noci vyzná se Klára svému

choti ze svého v srdci proti nmu pociovaného odporu, ale poznavši

pak jeho šlechetnost i statnos, a pocítivši žárlivos na Athenaidu,

jež stavši se zatím vévodkyní Blignyovou, po tom dychtí, aby paní

Derblayové též pana Derblaye odloudila, zahoí k ochladlému manželovi

láskou tak, že když se tento s vévodou Blignyera následkem žehravé,

dosti nechutné vády mezi obma jejich manželkami povstalé v souboji

stílí, mezi oba zápasníky vstoupí a ranou, již v tom z bambitky obdrží,

sob svého Filipa smíí. Ohnt sepsal svj kus dle svého románu, jak

to také Dumas nebo Feuillet a jiní dlají. Francouzi píší romány své

hned tak, aby z nich bez veliké práce divadelní hry vyloupnouti mohli,

což jim sice pináší dvojí*výdlek, avšak jakožto umlcm nevaln svdí.

Chauvinistické ostí, které v Pailleronov Svt nudy se

skrývá, jest na suchopar nmeckého íilosoíického mudrlantství namíeno.

Postava, která išípy hladounké satiry té vysílá a zárove svým tlem
zachycuje, jest filosofující profesor Bellac, transcendentální ctitel žen-

skosti, jenž dialektikou milostného platonismu brejlonosnou tilosofku

milostného pudu Lucii Watsonovou do jha manželského vdisputuje.

Tolikéž dostane žárlivý Roger žárlivou, rozkošn samosvojnou Zuzanku,

pi em dobrá staenka vévodkyné Revillská úlohu prostedkující pro-

zetelnosti hraje. Rozliné žertíky, které však s ostatním djem kausáln

málo souvisí, tropí si z nudné, milostným tm dobrodružstvím pikantní

rámec tvoící spolenosti ve spolku se svým mužem iperná paní pod-

prefektová Raymondová, jakkoli se její cho o prefektství uchází a

v ele spolenosti té Rogerova ovdovlá matka, hrabnka Céranská

stojí, která ve svém salon pomocí nudy všemožné výteníky a hodnosty

vyrábí. Pailleron užil ke své graciosní, a místem též malinkou nudou

ováté veselohe vydatn svých objemných studií ve vyšších oborech

novovké vdy, a domýšlivý povrchní posuzovatel mohl by mu tedy

snadno chlubivou setlos vyísti.

Od Emila Augiera provozována v pekladu Jar. Vrchlického dvou-

aktová veselohra iše bolehlavu (la Cigutí zz: bolehlav), jejíž francouzsky

originál, v alexandrinech sepsaný, po prvé v kvtnu r. 1844 na prknech

Odeonu s úplným úspchem sehrán byl, jak dosvduje „kníže feuilletonu"

Theof. Gautier, který he pítomen byl a ji jakožto duchaplnou, vkusnou,

rozmilou, svží práci nového gcnru chválí, podotýkaje o ní, že mu
názvem Sokrata, základem Shakespeareova Timona a formou Ondr.

Chéniera pipomíná. Úspch Bolehlavu v Odeonu pekvapil dle Gautiera

všeobecn : herci nauili se svým úlohám, aniž by je byli etli, nebylo

reklamy, nebylo tleskav aniž jakého spiknutí — a kus pronikl tak,

že prý spisovatel rázem zaujal velmi estné místo v litcnitní'. Avšak
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(iauticrova vlídná slova nesmjí nás nad potebu mýliti: Au^ier, na-

stávající pívrženec Ponsardv i školy zdravého rozumu (récole du bon
sens), platil ješt v letech padesátých toliko za spisovatele prostedních

úspchv i zásluh. A na jaké výši stojí velebený autor Fourchamboult
nyní! — Bolehlav poíná zámrem bohatého Atheana Klinia, vzíti sob
život, jenž jej, prostopášníka, omrzel. Aby se svým falešným pátelm
a druhm pijanovi Parisovi a lakomcovi Kleonovi s humorem vymstil,

l)rohlásí za ddice svého jmní toho z nich, který si lásku nov koupené,

moskými loupežníky ušlechtilým rodim na Cypru uloupené otrokyné

Hippolyty získá. Oba tedy spolu všemožnou výmluvností o dívku zápasí,

až konen druh na druha píke soí a spor vzájemným nepátelstvím

se koní, jak to Klinias pedvídal, který, že od nich cudné vnady
milostné otrokyn Hippolyty velebiti slyší, sám s ní promluvi a na

svobodu ji propustit se odhodlá. Na jednom míst dí pi tom Klinias

tato pro literárního historika zajímavá slova

:

Vous parlez de bon sens, vraiment, et vos discours

Me persuaderaient presque . . .

Okouzlen krásou a duchem propuštné otrokyn nabízí jí v základ
svém dobromyslný, ale hýením jaksi zhrubly Klinias své paláce a

poklady, staneli se jeho favoritkou, což ona zavrhuje poznamenávajíc,

že by od nho byla spíš oekávala ochrany proti každému, kdo by jí

nco podobného byl nabídl. Kliniovi nezbývá, než aby jí prosil za

prominutí urážlivé nabídky. Aby se jim dostalo slíbeného ddictví po

Kliniovi, nabízejí se Kleon i Paris, že si Hippolytu vezmou za man-
želku : tu však Klinias obrátí a prohlásí, že jeho ddictví pipadne
tomu z nich, koho Hippolyta zamítne. Kleon i Paris tedy ze sobeckosti

obrátí též : haní sami sebe ped Hippolytou, druh za druha se u ní

pimlouvá, jeden i druhý iní vbec vše, aby ho dívka nechtla. Hip-

polyta dozvídá se o samovražd Kliniem zamýšlené a kojí se nadjí,

že by ho láska vyléiti mohla. Radí se s Kliniem, koho by z obou

couvajících nápadník za muže voliti mla, le — jaký obrat! —
Klinias ji ped obma varuje, a Hippolyta vyrozumí z toho hned, že

ji miluje, a zvolá, když on chce píti bolehlav: „Zadrž! já t miluji."

íše padá z Kliniovy pravice: „Chci býti šasten! chci žíti! ó má
ženo!" Jak je šasten, že bude konen žíti s chotí, s její matkou,

v rodin ! Tak stal se Klinias sám svým ddicem. — Samovražda,

která nad jeho hlavou visí, ruší veseloherní náladu hry. Klinias, z po-

átku jsa vylíen v extrému zhýralosti, ociuje se na konci v druhém
extrému solidnosti. Jednota dje, asu a místa jest zachována, verš

plyne voln, pirozen. Kus tedy iní koncese klasikm i romantikm.
Nejspíše byla to ecká látka, jež Vrchlického pimla, že Bolehlav

peložil.

Od nedávno zemelého Edmunda A b o u t a, známého hlavn svým

Pokrokem v politickém a národohospodáském významu, spisovatele

dramatických prací Gaetana, Guillery, Paížský satek, Risetta a Ka-
pitán Bitterlin, sehrána v pekladu Jar. Vrchlického žertovná jedno-

aktovka Vrah (1'Assassin). Dvtipný malí, jenž dobe seznal, že se

nadání teprve po smrti nadaného nejhorlivji oceuje, postará se o to,



eská inohra. 373

aby považován byl za mrtvého, ale sbhem událostí se stane, že jest

královským prokurátorem pokládán za svého vlastního vraha. Umlec
docílí, co chtl, a ješt více, než chtl: uznávají jej za mistra umní
malíského, a mladá vdova, na kterou si nebohý, na své povýšení spe-

kulující, ale shonem po domnlém vrahovi sob škodící generální pro-

kurátor dlal nadji, stane se paní malíovou,

Sardouovým tyaktovým, od B. Fridy peloženým Strýcem

Samem zabloudila do národního divadla netoliko fraška, nýbrž drastický

paskvil, a nikoli tedy pesná veselohra, jakkoli v kuse tom jakás idea

vyhraje tím, že americká spustlá zištnos a bezuzdnos, jakáž ostatn

i krom Ameriky bují, jednak lásce jednak chytrosti nad americkou

ošemetnos vychytralé podléhá.

Samuel Tapplebot prodal Francouzce paní Bellamyové za neslý-

chaný peníz americkou bainu, a panika dostane se ke svým penzm
tím, že mu další kus bainy ješt více peplatiti chce : Amerian se

totiž domnívá, že dvtipná Francouzka v bain odkryla petrolejová

ložiska nebo cosi podobného. Jeho ne Sára namlouvá si ze spekulace

francouzského boháe Roberta z Rochemoru, ano unese si jej, avšak

tu pocítí k nmu srdenou lásku, kterou pak i podezení v nm proti

ní vzniklé pekoná. Stane se to za dlouhé stelby mezi ním a zvrhlým

advokátem Fairfaxem povstalé, která podává doklad, jak málo Sardou
ve voloé svých motiv na umlecké povinnosti své písným bývá. Tap-
plebotv syn má náramné potšení z krásného, výnosného bankrotu,

který se mu zdail, a vyfoukne tatínkovi hodnost mstského zástupce,

na jejíž dosaženi starý pán nkolik tisíc dolar vynaložil. Dcera Tap-
plebotova stídala by své muže nejradji jako své módní šaty. A vbec
prohání se ve Strýci Samovi šklebných karikatur, rychle stídavých

groteskních výjevv, žáhavých anekdot a vtip, humbugu a persitiáže

bohatá zásoba.

Zábavní vlak, masopustní fraška, již Hennequin, A. de Saint-
Albin a A. Mortier napsali a Ant. Pulda pro eské jevišt upravil,

má za hlavní íiguru poestného ezníka Cassegraina, který si pro zá-

bavu do Monaca vyjede, ale na výletu všechny možné útrapy zakusí.

Švanda líbila se na divadélku Královského paláce Paížského, kde loni

I>o prvé dávána byla, rozhodn, avšak obecenstvo Nového eského di-

vadla se pro ni nezanítilo. Podivno! Co to znamená? Vše možné, jenom
tžkou pohromu ne. Fraška Perla sepsána Crisafullim a Bocageem,
v letním divadle provedená, optuje starý známý motiv o manželovi

majícím se svou vlastní ženou milostné dostaveníko, jímž ona jej

7. nevry usvditi chce.

incouzský nátr nynjšího smérn stal se ješt francouzŠtjším
jMoto, ze se již obehrané starší kusy francouzské znova na jevišt vy-

pravují. Když se výbr mezi nimi dje s pravou mrou a kriticky, jako
když se ku p. svží Opoždné psaní Sardouovo v novém pekladu
od Elišky Krásnohorské prove<le — nesnadno to neschvalovati. Avšak
na p. již Odetta mohla smle zstati v divadelním archive

;
jet to práce

bez vnitní hodnoty, akoliv je též od Sardoua. Na štstí brzy zase

s repertoáru zmizela, což, práv jako zamítnutí Marie Delormové, do-
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kazovati se zdá, že krasocit obecenstva prospšn mniti se poíná.

Že se divadlo neuzavelo ped Goethovým Faustem, s tím souhlasím,

jakož i souhlasím s názorem, že se má Faust na eském jevišti hráti

toliko v podob zkrácené tak, aby se brzy pešlo k Markétin tru-

chlohe.

Povážlivé znamení možná spatovati v tom, že vtšina novinek

v divadle provedených byla dílem od obecenstva, dílem od kritiky, dílem

od obou vlažn pijata. Ani eífektní vážné hry ani jemnjší veselohra

ani lepší fraška nemohly patin proniknouti. Vinna tím není — jak

zase rádi podotýkáme — správa divadelní, která bez odporu piln

k tomu pihlížela, by kde co slibnjšího se vyskytne, na scénu pišlo.

Vidíme ve eené vlažnosti zaátek krise v pomru hledišt k jevišti

nastalé.

Naše herecké síly v pravd nespouštjí pokrok svého umní so

zetele. Pokrok poslední doby jest nevšední, ano znamenitý. Mnohá
pedstavení jsou pravou pochoutkou. H á 1 k v Závis z Falkenštejna

teprve výtenou hrou V. Slukova v pravém jasu svém zazáil. .Kus

dokázal, že naši herci netoliko novovké, ale také historické hry se

vším zdarem hráti dovedou, což v nás aku budí, že historická truchlo-

hra na jevišti našem ožije a tím co nejplatnji ku povznesení ústavu

pispje. — Ob as pihodí se ovšem pi reprodukcích nco pekotného. —
Režie se stále zdokonaluje. Výprava pekvapuje vkusnou skvostností,

nkdy až na úkor význaného, což by snadno zamezeno býti mohlo.

V hereckých silách nastaly dosti veliké zmny. Pan F. F. Samberk

odchází od našeho divadla, tenkráte snad již navždy. Poátek jeho in-

nosti vzbuzoval veliké nadje, avšak osobní názory Šamberkovy, které

mu také pi spisování na škodu jsou, zavedly jej tak daleko, že j).

intendant smlouvy s ním nepotvrdil. Slena Marie Pospíšilová byla náhU-

propuštna, p. Ant. Pulda obdržel od velikonoc výpov. Oba obdaeni

jsou velmi znaným nadáním, oba jsou ve svém spsob silami na tu

chvíli nenahraditelnými, litujeme tedy opravdov jejich odchodu : avšak

psobili herec k tomu, aby se rozhodlo mezi ním a mezi editelem,

nesmí se diviti, vypadneli rozhodnutí proti hercovi. Mezery snaží se

divadlo podle možnosti doplovati : si. Dumková a pp. erný, Chlumský,

Kada domáhají se chvalného uznání; páli bychom si, aby také pí.

Šmahová Veselská co nejdíve s úspchem vystoupila ....
Dosud ješt jedna veliká staros spoívá na bedrech národa na-

šeho : dluh na stavbu národního divadla. Je to dluh naší národní cti —
kéž jest co nejdíve z knihy našich povinností odepsán! K tomu pii
se každý dobrý našinec co nejhorlivji

!
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Vesnika hoí.
Od

Em. Miiovského. ')

bam ! Bira, bam

!

Tak nezní u nás klekání,

§• vždy slunce dávno za horami,

T ba nedaleko k plnoci —
I ó jak se chvji, pán bh s námi

!

Bim, bam ! Bim, bam

!

Tak nehoívá obzor náš

jako se zardél v této chvíli —
ó jakou záí oblaky

>jp uad mým krajem roznítily

!

llim, bam! Bim, bam!
Jenom co dojdu na vršek,

pak shlédnu, zda jsem tušil právem,

i jenom obraz divoký

III I v zraku klamal mihotavém?

Bim, bam ! Bim, bam !

Už to ne klam, to skutenost,

tam naše viska ve plameni,

verejší štstí rodin svých

v (lf»jfmný plá a holost" nióní

!

íiiin, iiani ! Hiui, huni

!

To kostelík náš bije v zvon

a novinu zlou lidem hlásí —
hle. zá te bídy pochodní

a vera byla v službách krásy

!

Bim, bam ! Bim, bam

!

Kéž ml bych, vráno krákavá,

té chvíle erná kídla tvoje —
vždy pod tím jedním krovekeni

spí se synákem žena moje!

Bim, bam 1 Bim, bam !

ím jsou mi plné stodoly,

jež prohnuly se polním darem,

a te tam živlm meí da
hoících trámc dsným varem!

Bim, bam ! Bim, bam !

Již prvních míjím domk ad
a ke kostelu letem chvátám,

zá roste, praskot dev a kou —
již k hoícím jsem dospl chatám.

Bim, bam ! Bim, bam

!

A z tch teprve v poslední

mé drahé duše spánek sladký

pojímá v horkou náru svou —
mé díté v loktech ženy, matky!

Bim, l)um ! Bim, bam !

Skok, výkik, konec lidských sil,

a oba z dýmu na vzduch nesu —
jsme znova živi, pláeme
v smsici žalosti a plesu

!

Bim, bam! Bim, bam!
Ó kéž jen žár ten ve srdcích

nám vroucí láskou vn plane,

jak tehdy v strašnou hodinu,

mé duše drahé, milované

!

/ nové sbírky : Na putulkách.



;{7(i V- V- Zelený:

Jan B. Miiller.

Vzpomínka

V. V. Zeleného.

__jL\si dvma ádky oznamovaly v únoru denní listy, že dne 21.

r~^ t. m. v Tebíi zemel dr. Jan Bohuslav Miiller, spisovatel

Jr eský, v 62. roce veku svého. Dvouádková zprávika jisté

peveliké vtšin tenástva nieho nepravila; z nejvtšího dílu

si tuším pomyslilo, že zesnulý byl nepochybn z etných starších

vlastenc, kteí se v mladších letech úastnili literárního hnutí dopiso-

váním z venkova, nkolika básnikami nebo njakým drobným pekladem
a potom do smrti s dobromyslnou žárlivostí stehli tiliilu svého e-
ského spisovatelství. V pravd bylo tomu jinak. Miiller '^yl jedním

z nejpevnjších sloup Nauného slovníka, byl vedle redaktora s Anto-

nínem Rybikou nejpilnjší a nejvytrvalejší stavitel naší encyklopedie,

a zasloužil si tudíž vdné pamti v národ našem. V prvním rozvoji

širší literatury naší zastupoval djiny výtvarného umní; zastupoval

velký ten odbor znanou dobu sám a plnil dležitý ten úkol svdomité,

ano s nadšením.

Miiller býval lenem pátelského kroužku nkolika Pražských

vlastenc ne zcela stejného povolání a vku, ale podobného smru
duševního : jednomyslné lásky k národu a více mén prakticky se jevící

náklonnosti k esthetickým studiím. Ke spolenosti té náležel i Vácslav

Zelený, jemuž byl Miiller jedním z nejmilejších a nejváženjších pátel,

a tím spsobem pisatel tchto ádk nabyl o zesnulém soukromých
vdomostí i osobních vzpomínek, které mu iní milou povinností z n-
které ásti odiniti, ím se i>ítomnos na Múllerovi provinila pi
jeho smrti.

Muller (nar, dne 7. bezna 1823 v Tebíi na Morav) byl v naší

literatue zástupcem vzácné speciality : soukromým uencem bez úadu,
bez praktického zamstnání. Smrem ist ideálním braly se jeho studie

jíž od mládí, když poslouchal filosofii u Klácela v Brn, jenž mu, pokud
byl ve vlasti, zstal milým a váženým pítelem. Když pak studoval

práva v Praze a ve Vídni, již obrátil hlavní zetel svj k umním,
hlavn k poesii a výtvarnictví. Studiemi frantiny, anglitiny, vlaštiny,

slovanských a také severních jazyk otevel si vedle klasických také

poklady moderních literatur a pohížil se v n s pietou stejnou, jako

v krásy malíské, sochaské a stavitelské. V studiích tch pilnul nej-

více k mladšímu píteli Zelenému — jenž se podobným duchem tehdy

obíral literaturami — a seznámil se v Praze i ve Vídni se spoleností

literární a umleckou, až pestoupil zcela na cestu ideální práce duševní.

R. 1851 stal se kollaborátorem Vídenské dvorní knihovny, dávaje skrovné

existenci s prázdní potebnou ke studiím pednost ped úadem výnos-

njším. Velmi brzy pak uinil ješt další krok: stal se vychovatelem

u hrabte Schónborna Buchheimá ve Vídni a vnoval se zamilovaným
studiím úpln, maje nyní píležitost i cestovati za pedmty svých zálib.

Tou dobou práce jeho poínala již nésti ovoce. Peloživ r. 1851 Ander-
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seiiv romáu Improvisátor, uveejnil v Musejním asopise obšírnjší bio-

iíratické studie o našich umlcích Vácslavu Hollarovi, Janu Kupeckém

a dle Kukuljevie psané životopisy jihoslovanskvch umlc Medulie

(Scbiavone) a Clovia. V tom však pkn a slibn se rozvíjející innost

mladého uence otesena pohromou, jež náhle zmnila všechen bh jeho

života. Potmšilá choroba nervová uinila mu nemožným i soukromé

postavení vychovatelské, a Muller odkázán byl od té doby do venkov-

ského zátiší. Bývaje v normálním stavu dosti zdráv a úpln schopen

k duševní práci, trpl v periodách zcela nepravidelných tu silnjšími

tu slabšími záchvaty úplného nevdomí, ím se mu jakýkoliv úad
stával nemožným a pi jeho neobyejn jemném a nedtklivém citu

i obcování s lidmi mén známými velice trapným. Na štstí ml od

hrabte Schonborna výslužné, jehož pomocí mohl vedle skrovných svých

požadavk hmotných i>o jistou míru hovti také svým duševním potebám.

Tém po ticet let, od r. 1856 až do smrti žil v Tebíi v dom
bratrov, odtržen jsa od pramen, jichž pomocí mly jeho studie dále

se rozvíjeti, i od pátel, jichž spolenost jeho nžné mysli poskytovala

attické zábavy a jeho skromnosti podntu a posily.

Nemohlli však pracovati, jako zaínal, do hloubky a pvodn,
liostalo se mu úkol praktických, jež mohl provádti pomocí vdomostí
a zkušeností již nastádaných a pomocí vlastní knihovny a sebraných

již materiál. Úkoly ty pineslo literární hnutí, vzniklé s obecným pro-

buzením kolem r. 1860, a podporované knihkupcem Kobrem, jenž dob
porozuml a dovedl sám navrhovati velká literární pedsevzetí a myšlenky

jiných oceniti a provádti. Když poato s Nauným slovníkem, sven
obor djin výtvarného umní MuUerovi, ne sice výhradn, ale tak, že

úastenství jiných v oboru tom zstalo vždy jen vedlejším. Obrátil asi

profesor Zelený pozornost redakce na Mllera; aspoíi pozdji po dvakrát

vyzval jej k podobným pracím ; ovšem byl též pítelem Mullerovýni

prvotní redaktor slovníka, dr. Rieger. Muller uchopil se práce s velikou

láskou, a jeho pracovitost rostla takoka každým dílem : ím dále tím

více látky ml pohotov, a posléze v dodatcích žádné jméno asi tak

••asto se neopakuje jako jeho. Korrespondence s pítelem Zeleným

ukazuje opravdový a skromný názor jeho na tuto pilnou a ze všech

stránek vnjších pramálo vdnou práci. Když pak Zelený poal chystati

Názorný atlas, jenž ml k illustracíra Brockhausovým, dle našich poteb
porozšíeným, podati pvodní text, vyzval pítele MuUera, aby sepsal

první oddíl, djiny výtvarného umní. Napsati první eské soustavné

liiin toho spsobu Mullerovi bylo úkolem velmi radostným, a jeho
' ká skromnost, ba ostýchavos ponkud se vzpírala a potebovala

I
! iitiského povzbuzení; ale když provedl dílo ne sice veliké, ale obsažné,

mohl sám pres všechnu skromnost píteli vyznati, že po jeho soud vy-

psání jeho snese pirovnání s textem u Brockhausa vydaným. Ovšem
l)yl by si Muller pál i)sáti obšírnji, kdy by tomu byl dopustil nakla-

i lírlv zetel k celkovému rozmru díla. — Již r. 1861 byl napsal

M obšírné Djintf ecké plastiky, které vyšly ve tvrtém díle Pa-

iiiatík. Odborným znalcm náleží vysloviti nyní konený sond nad

pracemi Múllerovými ; ale piznáváme se, že se soudu toho nikterak

nebojíme. Nebude zajisté možno upíti píle a svdomitosti spisovateli,
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jenž nad to sám práce své nikterak nepeceoval ; ba jeho skromnosf

byla tém nedvrou k sob, vysvtlitelnou arci jeho odlouením od

lidí a povahou v zlém neštstí úpln passivní. Kolikrát namítal píteli

Kelenému v listech, že by se snad pece vyskytla síla povolanjší k d-
jinám výtvarných umní; a teprve když' byl nkolikráte ujištn, že se

jemu úkol ten svuje s nejvtší dvrou, podjal se ho, a to ješt

s výminkou, nebudeli prý pece ješt možná sviti práci tu rukám
jiným. A opt když posílal znané kusy rukopisu, ješt žádal, aby je

písn pehledl redigující pítel, a možnáli také profesoi Vocel a Zap,

a nehodili se jeho práce, aby o ni požádali schopnjšího. A zcela po-

dobn mluvil o djinách ecké plastiky a o všem, co píteli kdy posílal.

Zelený totiž nabízel Miillerovi ješt jiné úkoly. Odhodlav se

vydávati bibliothéku historickou, sbírku vzorných dl djepiseckých,

vyzval Miillera r. 1860, aby peložil Macchiavellovy Djiny Florentské.

1 toho úkolu MuUer se ujal teprve po stejných rozpacích. Jak svdomité
si poínal pi pekládání a za jak vážnou práci vbec pokládal peklad
velkého spisu, vidti z jeho korrespondencí ; ale peklad zstal v ruko-

pise, jako peklad jiný, jejž díve již napsal z vlastního popudu, totiž

Tégnerovy Frithiqfssagy. Míiller peložil ji .prosou, slohem co možná
básnickým po píklad (jak íkával) Oelakovského Panny Jezerní. Byl

to plod jeho zvlášt oblíbeného zamstnání s literaturami severními,

jako peklad Andersenova románu. Tiskem vyšel jenom ješt Mullerv
peklad románu ertovy bainy od Sandové. Neznámy jsou nám na tu

chvíli osudy jeho pojednání o Komenském; Jenská universita r. 1857

mu dala za n doktorský titul, jehož sám však nikdy neužíval, žádaje

i pátel, aby mu ho veejné nepikládali.

V takových klidných pracích, v tichém, skromném požívání duševním

MuUer žil v Tebíi pes polovici života svého, in jen vyjíždky, nkdy
do velkých mst evropských, astji do Prahy, Vídn a Brna, a zvlášt

za poslední doby každého léta do lázní Grefenberských ve Slezsku.

V Tebíi byl jeho samot milým druhem výtený vlastenec dr. M.
Hanl ; denní hovory s ním o vcech národních a literárních byly

Miillerovi jedinou a ovšem pemilou náhradou petržených a bolestné

pohešovaných styk pátelských. Jak toužebn v listech k Zelenému
pozdravuje pátele Ladislava (Riegra) a oba Karly (Štorcha a Erbena),

i posílá mu do Vídn — v asech íšské rady — srdené vzkazy

pro asto jmenovaný trojlist : Bílku, Šemberu a Rybiku. Z umleckého
svta byli zvlášt páteli jeho v Praze malíi Heliích a Havránek,

ve Vídni pak malí Novopacký, uitel korunního prince, jenž — snad

návodem Mullerovým — asi r. 1861 illustrovati chtl njaké básnické

dílo slovanské a v úmyslu tom Mullerem byl živ podporován, a tuším,

posléze pec bez úinku.
K tmto kruhm upímných pátel Múller v opuštnosti své asto

se vracel, skoro každého roku ; ale nikdy v Praze dlouho nevydržel.

Jen r. 1869 podailo se zdržeti jej v Praze po delší dobu: vy-

skytl se mu byt v dom, kde bydlil Zelený a zárove spolený pítel

jejich, poslanec Fáek, jenž tehdy žil v Praze. Šetrné péi jejich dailo
se dosti dlouho initi mu pobyt mezi známými Pražskými píjemným,
což nebývalo úkolem snadným : staila vždy jedna chvíle nemilá neb
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trapná, záchvatem choroby jeho zpsobená, aby ubohého vypudila na

dlouhou dobu ze spolenosti, která mu byla sebe dražší.

Když pak Štorch, Erben, Klácel, Zelený navždy mu odešli, pi-

cházel Mller do Prahy docela již jako cizinec. S tichou resignací žil

v posledních letech jen vzpomínkám. Jako z list jeho mluví vždy jen

tato skromná resignace, tak snášel jako pravý filosof osud, jenž mu
odepel všeho, krom pravého pátelství, ušlechtilých požitk a vdomí,
že pro vlas vykonal, co mohl.

Rozhledy v dšiinách souasných.

v Praze, dne 20. bezna 1885.

Kokování lšslíé rady. — VI. oddíl zákona o živnostenekém ádu.

Vídenská rada íšská povolivši v zasedání ped vánocemi (4. až

19. pros.) prozatímný rozpoet na první tvrtletí t. r. a vyídivši zá-

kony o potu branc na r. 1885, o prodloužení platnosti dosavadního

zákona o místních železnicích, o dalším trvání výmineného stavu

v Dalmácii, o výminených opateních v obvodu mst Vídn a Korneu-

liurka, o rybaení na jezee Gardském, o fideikomisech knížecích rodin

Czarkowských a Lobkovic, o právnických praktikantech, o osvobozo-

vání od kolkovních poplatk pi výmazech malých knihovních obnos,
zákon o sestátnní dráhy Albrechtovy a zákon proti révokazu, se-

stoupila se opt 20. ledna k zasedání, naposledy v šestiletém svém
období. Snmovna pekvapena byla na sklonku svém neobyejným potem
l»edloh, zejména zákona proti socialistm, o užíváijí taskavin, o nové
smlouv se severní dráhou, o upravení haliských ek, dále o zmn
volebního ádu pro Dolní Rakousy, o rybáství ve vodách vnitrozemních,

o zmn státní záruky pro eskou západní dráhu, o sestátnní drah

Fražsko-Duchcovské a Duchcovsko-Podmokelské, o stavb gymnasiální

budovy na Novém Mst Pražském a o stavb trestnice o Prahy,

> kterouž souvisí zrušení trestnice Svatovácslavské. K tmto pedlohám
pidružil se posléze dodatek k zákonu poplatkovému, a pedloha o po-

jišování dlník pro pípad nemoci. Jest to zákonodárný materiál,

lenž by byl pozoruhodný i na poátku snmovního období, avšak ne-

|iekonatelný jest ke konci, kdy už jen krátká lhta snmovní innosti

vymena, a nad to ješt zbývá vyíditi státní rozpoet, jiné menší
pedlohy a návrhy ze stedu poslanc. Nkteré pedlohy nenašly sou-

iilasu a jednomyslnosti u vtšiny snmovní, a již z té píiny vyžadují

ielšího jednání mezi vládou a zástupci vtšiny, kteráž zakládá se na
nepatrném jen potu hlas.

Nápadná neshoda v názorech vtšiny a ministra vyuování osvdila
I pi rokování o zlepšení plat katolického duchoven.stva, tak zvané

kongrue. Hlavní eník vtšiny, hr. Rich, Clam Martinic, dovozoval, že

náboženský fond není jmním státním, nýbrž fondem náboženských vy-

znání jednotlivých zemí. Užívání jmní fondu toho k úelm jiným
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nežli církevním že jest násilným zasahováním státu v majetková práva

církve. erník dokázal platnými kabinetními dekrety, že náboženský

fond náleží jednotlivým zemím, že vlastn jsou zemské fondy náboženské

ale žádný íšský, tím méné státu píslušný fond. Proti tomu dovozoval

ministr (^onrad, že náboženský fond jest ástí státního rozpotu a že

tedy pro nj platí všechna ustanovení, jako pro jiné položky v píjmech

a vydáních. — Pi hlasování pijato bylo znní, kteréž formáln iní

rozdíl mezi fondem náboženským a státem; usneseno totiž, že schodek

plynoucí ze zvtšených výdaj duchovním placen býti má z nábožen-

ského fondu a z píspvku státního k náboženskému fondu. Proti znní
tomu hlasovala celá levice.

Kokování o dodatku k zákonu poplatkovému ili novele poplatkové,

zpsobilo na as krisi v pravici. Pedloha tato, kterouž mimo nkteré
spravedlivé poplatky, jako da bursovní a da z cenných papír, za-

vésti se mla i ada tížících poplatk pro pevádní usedlostí, pro

knihy obchodní a veškero penžní vyizování v život obchodním i spole-

enském, nemohla najíti ani obránc na pravici. Ti eníci pravice,

Obreza, Bilinski a Trojan pi povšechném rokování (10. února) bud

vzdali se slova aneb se nedostavili. Posléze jen dr. Trojan dal se

znovu zapsati a hájil jakž takž pedlohu. V píští schzi (13. února)

mluvil pro ni jediný ministr linancí Dunajewski, žádaje, aby pikroilo
se k podrobnému rokování. Významnou byla ve schzi té e nme-
ckého rolníka Rufa z pravice; uznával nkteré ásti pedlohy za pro-

spšné, jako da bursovní, jelikož 1200 milion bursovního kapitálu

jest v Rakousku od všeliké dan osvobozeno, avšak odpíral tomu,

aby se pitžovalo rolnictvu, zdražovalo soudnictví. I konil návrhem

:

„Pedloha budiž vrácena výboru, jenž by ji pepracoval a zmnil v ten

spsob, aby zmírnna byla krutá ustanovení, týkající se majitel usedlostí

a živnostník, kteí tak již dosti jsou stížení, avšak aby na obchody

bursovní uvalila se da mnohem vtší. Výbor se vyzývá, aby ony

lánky, které se týkají bursy, co nejdíve pedložil jako samostatný

návrh zákona." — Návrh ten pi hlasování dle jmen pijat byl ItíO

hlasy proti 135, pravice octla se tudíž v menšin 25 hlas. Proti

návrhu Rufovu dle usnesení klubovních hlasovali echové a Poláci (až

na nkolik poslanc, kteí se vzdálili) a z klubu Hohenwartova Slo-

vinci a ás nmeckých poslanc ; Dalmatinci odešli. Pro návrh Rufv
hlasovala ústavácko-nmecká levice, frakce Coroniniova a ás nmeckých
poslanc klubu Hohenwartova. Krise nebyla však hrozná ani nebezpená,

jak tisk nepátelského tábora hlásal.

Jednání o státním rozpotu na r. 1885 vrcholilo jednak v poli-

ticky významném rokování povšechném, jednak v rokování o rozpotu
ministerstva vyuování. Boj o školy eské jest dosud hlavním naším

bojem národním. Povšechné rokování jako pedešlá léta zahájil (27. ún.)

Carneri jízlivou eí, v nížto vytýkal vlád, že iní úkory Nmcm
a naddržuje echm. „Postaviti Rakousko na podklad ist národní,"

dokládal, „znamená Rakousko zniiti. Co jeden z ministr celou silou

zákona provádí ve prospch ech a národností, to ministr druhý snaží

se prosaditi svou laskavosti, jako ministr vyuování." Zeithammer vy-

vracel vývody Carneriovy, zejména co do vítzství eského pi volbách
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do obchodních komor. V obchodních komorách Budjovické a Plzeské
mli eši vtšinu již ped vydáním nového volebního ádu, a jest to

zcela pirozené, ponvadž jsou tam v ohromné vtšin. eník probíral

jednotuvé obory státní správy a dovozoval, že rozpotový schodek se

menší. „Pravice," konil, „podporovati bude vládu, aby se zacelily rány

zpsobené vládou pedešlou ; bude vládu míti k tomu, aby poskytovala

rovného práva všem ástem íše a všem národnostem ku prospchu
jednotlivých ástí íše i ku prospchu státnímu." — Scharschmid toužil

na smutné prý pomry nynjší ; Rakousko jest prý rozerváno národními

zápasy a žene se zhoubnou cestou k decentralisaci. Vláda mýlí prý

se doufajíc, že se jí podaí zíditi stední stranu, s jejíž pomocí by

mohla vládnouti. Horlil proti „slovanské národní politice" vlády. Jenom
tenkráte, když Nmectvo nabude svého estného postavení, bude prý

levice pro vládu.

Jménem Tyrolan pronesl (28. ún.) velá slova dr. Kathrein.

Sílu a vývoj íše shledává v úplném hovní kulturním potebám íše,

v šetení všelikých práv, zejmeua svobody náboženské a volného vývoje

národností, v šetení politické samosprávy, ve shod jednotlivých národ-

ností a historických individualit a v odmítání všelikých odnárodujících

zámr. „V této snaze," dokládal, „jsme my nmetí Tyrolané se

Slovany jedné mysli." Na pravici shledává spojence v boji za právo

a svobodu, za samosprávu i své domoviny, a zrovna pravice skládající

se z ech, Polák, Slovinc i Nmc má pravý rakouský ráz. „Nás

všechny spojuje pocit pospolitosti a vdomí, že všeobecné prospchy
rakouské a uvnit rámce toho prospchy našich vlastních zemí vyžadují

svorné innosti nás všech v boji proti onm, kteí svými výlunými
národními snahami a odnárodovacími choutkami vzbudili nešastný a

liakousku nebezpený svár mezi národnostmi. Tento pocit vykazuje

nám naše místo v boji proti všem, kteí zneužíváním svobody ohrožují

samu svobodu, aby se dodlali absolutní vlády." — Povstný Schoenerer

vytasil se s nmeckým projiramem národním. Cislajtánská polovice íše
nemá prý ani jména a musí spokojovati se názvem „zem na íšské

rad zastoupené," tak že nikdo, ani pedseda ministerstva, nemá právo

zváti se Rakušanem. Zem, které byly v nmeckém spolku, mají prý

historické právo náležeti k sob, Hali a Bukovina mají býti od Ra-

kouska oddleny a Dalmácie spojena s Uhry. Cílem národních snah

niiiKíckých jest dle Schoenerera „trvalý, pro všechnu budoucnost za-

jištný spolek s Nmeckem, ústavné inartikulovaný, spolek, jenž obsa-

huje též jednotu celní a obchodní." — ízn odpovdl jménem Slovinc
liai na stížnosti o utlaování Nmc. V tyrsku jest 4H7.()00 Slo-

vinc a 7).^). ()()() Nmc, Slovinci dodávají však více l)ranc armád
než Nmci. Škola ponémuje mládež slovinskou, v úadech slovinský

jazyk se potlauje. Hlavni oporou germanisace jsou okresní hejtmane,

iiovnéž v 'lerstu a (iorici potlauje se národnost slovinská. V Koru-
tanech není pro veliký poet slovinské mládeže ani jediná škola slo-

vinská. eník dovozoval, že v jiných zemích byl by ministr vyuování,
jakýní jest Conrad. dán v obžalobu. - Mayy trop si posmch z ei
liaiovy nazýval slovinský jazyk idiomem vindickým. Vlád vyítal,

že z národních požadavk uinila národní poteby, a hr. Taaffovi, že
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nemá pevnosti pesvdení, pocitu povinnosti a vrnosti ke státu. —
Tonner vyslovil nadji, že vláda zstane vrna svému programu : „rovné

právo všem," a poukazoval na innost vlády nmecko-ústavácké, kterak

inila nátlak hrozbami a tresty a volby rušila i falšovala. Každému
nechati, co mu náleží, a nikomu nic nebrati, jest heslem pravice. —
Plener vedl si dle staré své taktiky, jako by némecko-ústavácká vláda

byla vyídila národní spor. Rána, která prý r. 1878 hojiti se poala,
jest nanovo otevena. Vláda prý všude zatlauje Nmce. Kiklavé
toho doklady jsou Pražská obchodní komora a poslovinštní Lublan.
Hr. Taaffe pravil r. 1880, kdy by ml býti pekážkou dorozumní mezi

národy, že by odstoupil ; nyní musí vdti, že jest onou pekážkou,
a pece neodstupuje. Nmetí vdcové oznámili eským, že za jeho

vlády o smír vyjednávati nemohou. Jednou prý pijíti musí vláda, která

bude míti sympatie ech i Nmc, a ta provede vyrovnání esko-
nmecké. Ukonil slovy, že strana jeho šest let vytrvala v boji, a jest

pipravena i dalších šest let bojovati.

Zvláštního významu byla e ministra financí Bunajewského (2.

bezna). Poraziv ciferní vývody opposiních eník a odbyv vtipn
Carneria obrátil se proti Plenerovi a jeho výtkám, že vláda podporuje

záš, boj a nepátelství proti Nmcm a hýká strany národní. Vykládati

píiny, které r. 1878 vedly ku zmn vlády a novému složení parla-

mentu, znamenalo by obnovovati staré bolesti. Rány íše z r. 1878
dosud se nezhojily. „Jaký pojem," pravil, „musili bychom nabyti

o krásné zemi eské, o dvou kmenech národních, zemi tu od staletí

obývajících, zejména o jistém národ eském, kdy bychom vlád chtli

initi výtky, že zpsobila strany národní, že podporovala snahy jejich

a eskou mládež nauila fanatické lásce k zemi. Jest snad potebí,

aby vládní moc úinkovala, máli v mládeži vzniknouti láska k ei,
jižto s mateským mlékem ssála, jejížto zvuk ji v kolébce pozdravil

a v níž se u hrobu od svých drahých louila? Je potebí usilovné

moci vládní, aby veliký, etný, pilný, hospodáský, silný národ pimla
k tomu, aby chtl míti školy v mateské ei a aby v jazyku, který

po staletí již v Evrop je znám, dále se vzdlával? Vláda, kdy by
i chtla, nemohla by takové zázraky konati. Je to pirozený vývoj

každého národa." Dále pak pravil: „Slibujeli se nám boj, nuže, my
ho nevyhledáváme, ale vnucený pijmouti jest povinností naší. Mohu
však dáti výraz nadji, že i strany, jež dosud vládu podporovaly,

zkušenost posledních nedl pimje, aby tsnji k 'sob pilnuly a bu-

doucnos si takto pojistily." Konil pak dokládaje, že žádná národnost

neb strana nemá monopol na panství, že však možno bez levice vlasti

a potebám státu hovti. Czerkawski vytknul eníkm opposiním ne-

snášelivou vášnivos a urážlivos.

Hausner poukazoval (3. b.), že národní hnutí eské pochází již

od minulého století a nedá se odiniti než spravedlivým splnním
oprávnných požadavk. Po šestileté vlád Taafov lze aspo vysloviti,

že najde se modus vivendi pro národy rakouské a že stojíme v ped-
veer smíení národností. Poukázal na híchy starého nmeckého cen-

tralismu, jehož stoupenci jsou na levici. Kdykoliv se jedná o upravení

a vytvoení základ Rakouska, o národnosti, jazyk a formu pro státní
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správu, vystupuje starý, tuhý centralism neoblomeuý a nepouený v po-

pedí a jej provázejí všechny staré pedsudky a stará nesnášelivos

k národnostem. O pravici doložil, že není roztržena a že zanikne

vítzoslavný pokik nepátel, kteí naše nejsvatjší práva nazývají pre-

tensemi a pi každé píležitosti osvdují, že je chtjí ušlapávati, jásot

jejich pispje pouze k novému utužení starých svazk v nové íšské

rad. — Herhstovy vývody vrcholily v tom, že prý se z nynjší sou-

stavy zrodilo klesání starorakouské myšlenky a vnikání strannického

ducha do byrokracie. — Fandrlik ukazoval na hospodáské i politické

šmejdy, jež levice provádla, a vyítal jí, že prospchy vlastní kladla

nad prospchy íše, a že jedna její ást pošilhává za hranice. —
Posléze (4. b.) ukoneno povšechné rokování eí hlavního zpravodaje

o rozpotu dr. Mattuše. „Vládloli ministerstvo strany vaší," pravil

v ní, „rozumli jste shod národní, abychom bezvýminen podrobili

se diktátu vaší strany. Mlili jste na snmu vtšinu, a byloli vám
ministerstvo nepíjemné, bylo vám toto ministerstvo pekážkou smíení.

Když jste byli v menšin, tu nemohli jsto opt prý k vli cti a váž-

nosti nmeckého jména ani initi návrhy na smír ani je pijímati."

Levice hlasovala jiroti rozpotu.

Pi podrobném rokování významný byl projev posl. Pjiugela (4. b.)

jménem konservativních nmeckých poslanc pi debat o dispos. fondu,

že neopustí tábor pravice a že po volbách nepochybné vrátí se silnjší.

Pi položce ústední správy ministeria vnitra ujal se slova hr. Taajfe

a osvdil (6. b.) svj i celého ministerstva souhlas s tím, co byl po-

vdl ministr Dunajewski. V téže schzi po prvé na sebe obrátil

pozornos posl. Knotz nízkého druhu útonou eí, jenž pak (7. b.)

pi rokování o státní policii podniknul vášnivý útok proti eskému
mistodržiteli bar. Krausovi, jemuž i vlád kladl za vinu utlaování

Nmc a nespravedlnosti na Nmcích v echách páchané. Pi rozpotu
ministeria vyuování líil (9. b.) Adámek smutné výsledky v oboru

školství za posledních šest let, zavinné od ministra Conrada, jenž

kolísavou politikou a vlastní nerozhodností seslabil pravici, aniž usmíil

levici, a od opposice, která staví se všude na odpor rovnému právu.

Dr. Ed. Gréyr posvítil (10. b.) v dlouhé ei, plné vcných dvod
na chatrné poméry medicínské fakulty eské university a zanedbávání
ústavu tak dležitého. Ministr vyuování Conrad uvedl (11. b.) na
svoji omluvu jediné to, že raístodržitel eský provedl mistrovský kus
tím, že od bezna do listopadu dostala se celá eská medicínská fakulta

pod stechu. I oklnkar poukazoval (13. b.) na kivdy, jež se páchají

na školství slovinském, a nedostatenou péi o slovinskou školní mládež,

jež v mateském jazyku nemže se vzdlávati. Dr. Kusý ujal se v ei
své (IG. b.) místodržitele moravského a odmítal výtky Promberovy.
„Cechy nejsou pouze pojmem zempisným," pravil, „ale zempisnou
skutenosti ;i rovnž tak jest skuteností, že eská národnost v echách
a na Morav žije, a že jest si své nerozluné pospolitosti a jednoty
úplné vdoma." Pi rozpotu ministeria spravedlnosti (18. bezna)
vzbudil Knotz eí, jež pevyšovala vášnivos obou pedešlých, bouný
výstup ve snémovné, jemuž málo jest podobných. Na útoky jeho od-

povdl dr. Vasdtý pádnými dvody, že nepronásleduje vláda nynjší
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Nórnce, ale vláda jeho strany že pronásledovala echy a vbec Slo-

vany. eské noviny Pražské zaplatily ztracenými kaucemi 48.000 a na

pokutách 65.000, redaktoi eští odsouzeni byli celkem na 150 let do

žaláe ; dvacet let ústavácké hrzovlády v echách že zstane vnou
obžalobou Ižiliberální éry. Jcuiues vyítal naízení o rovnoprávnosti pi
soudech, jímž prý se Nmci eštiny neznalí vytlaují z úad, a jež

prý pochází odtud, že ministr spravedlnosti je spolu ministrem krajanem.

Ministr Prasák odvtil mu, kdy by dotené naízení nebylo mlo jiného

výsledku než upozorniti všechny soudní úadníky, že jest povinností

jejich znáti oba zemské jazyky, že již tím dosáhlo svého úelu. Po

optném rozileném rokování byl posléze ve veerní schzi (19. b.),

vyízen rozpoet v podrobném rokování.

Zákon o živnostenském ádu doplnn byl šestým oddílem (i. 72.

až 105.), jednajícím o živnostenských pomocnících, kterýž po vyízení

od obou snmoven byl 8. bezna od císae podepsán a 11. bezna
úadn prohlášen. Platnosti nabude za ti msíce, tudíž 8. ervna
t. r. Dle zákona jsou živnostenskými pomocníky všechny osoby, které

pi živnost, podnicích pravideln jsou zamstnány, bez rozdílu stáí a

pohlaví : chasníci, poítaje v to obchodní pomocníky, tovaryše, sklep-

níky, živnost, koí a p., tovární dlníci, uedníci a podízení pomocníci.

Živnostník povinen jest dbáti o všechna opatení pro zdraví a bezpenos
pomocník v závod. Pomocníci mají míti odpoinek 1

'/a
hodiny, z toho

1 hodinu v poledne. V nedli ustati má všechna práce, a ve svátky

mají míti pomocníci asu na dopolední služby boží. V obou pípadech

však mže ministerstvo dopustiti výminky. Živnostníci jsou povinni po-

nechati pomocníkm do 18. roku asu k návštv veerních a nedlních

škol. Další lánky pojednávají o povinnostech pomocník, o placení

mzdy, o výpovdi a prkazech. Pracovní knížky vydávají obecní úady,

kde dotyná osoba se zdržuje. Vysvdení zapisují se k žádosti po-

mocníka od místního policejního úadu do pracovní knížky. Následují

ustanovení o pedasném propuštní a vystoupení z práce, o sporech

z pomr pracovních, o seznamech pracovník, o ádu pracovním (který

v každé díln, kde jest pes 20 pomocník zamstnáno, má býti vy-

všen), o závaznosti podnikatele k pokladn pro pípad nemoci, o smlu-

vených pokutách a zástupcích podnikatelových. Dodatky obsahují trojího

druhu ustanovení : pro mladistvé dlníky a ženštiny (zákaz zamstnání

do 1,2 roku, maximální zamstnání 8 hodin denn od 12— 14 roku,

neškodili zdraví a nepekážíli návštv škol, a zákaz noní práce)

;

pro dlníky tovární (llhodinná doba pracovní, zákaz zamstnávání dtí

do 14 let, zákaz noní práce tovární u mladík do 16 let a u ženštin)

a pro uedníky. J. J. Touzimský.
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vychází dne 25. každého msíce v šestlarchových sešitech.

Na r. 1885 pedplácí se i s poštovní zásilkou do zemi rakouslio-uherskýcb

:

j^tvrtletné 1 zl. 80 kr., pMletn 3 zi. 60 kr., celoron 7 zl. 20 kr., Jednotlivé

íslo stojí 68 kr.

Redakce a administrace: ve Vinohradech, v ulici Celakovského ís. 165.

é

Na sklade jsou posud roCnlky 1873, 1876—1878 (po 6 zl.), 1879, 1880 (po

6 zl. 60 kr.). 1881-1884 (po 7 zl. 20 kr.) Roníky 1871, 1872, 1874 a 1876

jsou vyprodány. Honik v kži vázaný stojí o 1 zl. více; desky téže vazby

na roník po 70 kr., poštou po 80 kr.

Paiisk celých prací se vyhrazuje. — Lhta k reklamacím koní
vyjitím nového ísla.

r-^nn—
V PRAZE.

TISKEM FRANTIáKA ŠIMÁKA. — NÁKLADEM VLASTNÍM.

Papír z továrního skladu A. WieBnera v Praze.

1883.





Dne 1. kvtna t. r, vyjde:

YNEC YAYRÍNOVÝ.
. ROMÁN V šf:sti knihách

OD

VÁOSL.AVA VLOKLA.

xVOVE, LACINÉ VYDANÍ.

Nákladem >/Libuše, matice zábavy a vdén:.'<

Všech šest knih za 1 zl., poštou za 1 zl. 20 kr.

Objednávky v expedici „Libuše": v Praze, v Jerusalemské ulici ís. IL

Knihy a obrazy Osvt zaslané:

Hrady a zámky eské. Popisuje August láedláek. lUustrují Karpl a
Atiolf Liebscherové. Seš. 65. (dílu IV. sešit 17.) Nakl. F. Šiiiiáek, v Praze 18S5.

lliisko slovem i obrazem, líí Jos. Kolá, lllustrace od pedních
uinlcQ, z nejvtší ásti ruských. Dílu I. seš. 2. Nakl. týž.

esko-uémecký slovník, zvlášt grammaticko-fraseologický. Sestavil

Vv. Kott. (Dílu V. seš. 4.) Seš. 76. Nakl. týž.

Encyklopaedie paedagogická, slovník vdomostí z vychovávání a vy-

uování domácího a veejného ve školách nižších, stedních a vysokých. Po-
áilají: Fr. J. Zoubek, dr. P. Durdík, V. Hylmar, J. L. Mašek, Fr. Nekut, Jos.

Šauer z Augeuburgu. Dílu I. s^š. 10. Nakl. týž.

Dje království eského. Složil Vácslav V. Tomek. Pátého, po-

opraveného a temi mapami rozmnoženého vydání seš. 5. Nakl. Fr. Rivnáé,

v Praze 1885
Zevrubné djiny eského písemnictví doby nové. Napsal F. Ba-

kovský. Dílu I. seš. 7. Období pedbeznové. Nakl. F. Borový, v Praze 1885.

SlovanstV'! ve svých zpvech. Sborník národních a znárodnlých
liisiií všech slovanských národ. Poádá, harmonisuje a vydává L. Kuba. Knihy
V. seš. 1.: Písn lužické. Nákl. vydavatelovým.

Poetické besedy. Red. Jan Neruda. íslo XXII.: Selské balady od

Jar. ^'rchlického. Nakl. Ed. Valeka, v Praze 1885.

Sulamit. Dramatická báse ve tech jednáních od Jul. Zeuera. Nakl.

Kd. Valeka, v Praze 1885.

Sebrané spisy \ácslava Beneše Tebízského. Dílu III. svaz. 1.:

V zái kalicha. Nakl. F. Šimáek. v Praze 1885
Výbor cizojazyných dl básnických. Red. Lad. Šebek IV.: R. Baum-

bacha Zlatorog. Povst Alpská. Peložil Ad. Heyduk. Nakladatel J. R. Vilímek,

v Praze 1885.

Kabinetní knihovna. Svaz. V. : Malomstské humoresky od Fr. Heri-

tesa. Nakl. Fr. Šimáek, v Praze 1885.

Dtské kartony od J. ervenky. (Nové bibliothéky spis veršem i prosou

ís. 10.). Nakl. J. R. Vilímek, v Praze 1885

Národní bibliothéka. Výbor prací elnjších spisovatel eskoslovanskvch.

Seš. 499.—502. (K. Svtlá V. 1. a 2., S. Podlipská IV. 1. a 2.) Nakl. 1. L.

Kober, v Praze 1885.

Poesie italská nové doby (1782—1882). Sestavil a peložil Jar.

Vrchlický. Seš. 5. a 6. Nakl. J. R. Vilímek, v Praze 1885.

Xenofontova Anabasis neboli Výprava Kyra mladšího. Peložil K.

Neudórfel. Nakl. A. Storch syn, v Praze 1885. ^

Ústední knihovna. Red. Fr. Zákrejs. Cis. 155.—159. : Otcové a dti.

Román I. Sergjevie Turgenva, z ruštiny peložil J. Konrza. C. 160.: Básn
Miriamovy (Zenona Przesmyckého z Varšavy), z polsk. pel. Jan Neas. ís.
162.— 163.: První láska, povídka z ruského života od I. S. Turgenva, pel. V.
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OSYTA
Dr. Karel Slavoj Amerling.

Napsal

Ferdinand enský.

dešel nám na vky i tento vlastenec zrna nejryzejšího, pedagog

~;a humanista smr nejideálnjších a svého asu horlivý roz-

šiovatel vzájemnosti mezi Slovany rakouskými, jemuž jakožto

kmetovi 78 let bylo popáno, že z ideál svých mnohé uvidl

splnné a uskutenné.
Na poli národní literatury Amerling byl již u vku mla-

distvém jedním z nejilejších pstitelv. Jsa na poátku let ticátých

posluchaem na fakult lékaské, pilnul s plnou duší k svému uiteli,

profesoru pírodozpytu Janu Svatoplukovi Prosloví, u ten si jej oblíbil

tak, že si ho vyvolil za svého asistenta „nerostozpytu a živoichozpytu

na vysokých školách Pražských," jak se Amerling ve spisech svých rád

titulovával. V tomto postavení po píklad svého ueného píznivce jal

se vzdlávati nauky pírodní na základ nejrozsáhlejším. Psával o nich

do všech tém eských asopis tou dobou vycházejících, do Kvt
Pospíšilových, do eské Vely, Vlastimila, Svtozora a asopisu e-
ského Musea. Pi Svtozoru (1834—35) byl redaktoru Pavlu Jos. Ša-

faíkovi pravou rukou, a vedle druha svého a pítele Karla Štorcha

hlavním toho listu spolupracovníkem. *)

V asopise eského Musea (r. 1837—39) jal se uveejovati

I „Scétozor, nejlacinjší ^\^ Dbrázkový k rozšíení užitených známostí

pro echy, Moravany a Slováky" (v Praze r. 1834—1835) u synft Bohu-
mila Haane vycházející, byl asopis na spftsob Brockhausova Lipského
.,1'feniiiíí-Maga/inu.'' Obsahoval lánky zempisué. djepisné, národopisné,

{)íro<iopisné a také topografické, z veliké ástky piivodní, jež podávali

Šafaík, Štorch, Tomíek, Zap, Amerliur a jiní. Jen nkteré lánky pe-
kládaly 86 z némeckého k vftli vloženým díevotiskm. Prvního rokii ml
pes tisíc odbratelv, avšak roku druhého poet ten náramn klesl dílem
neteností tenáí, dílem proto, že nkteré lánky pírodojiisné byly

psány slohem píliš vdeckým a tudíž valné ástce tenástva málo zá-

živným. A proto po dvon letech pestal vycházeti.

08VÍTA 1885. 6. 25
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Zinuni II ilnchofiihn zivot nynjších asv. Na základ neobyejné své

setlosti spisovatel podává tu obšírné pojednání o rozliných vdách

(o mudretví, silozpytu, hvzdáství, morfologii) a o tom, jaké pokroky

vzdlaní národové evropští ve vdách a umních zvlášt až na doby

nejnovjší (t. j. do r. 1836) byli uinili, co ješt zbývá initi, a jaké

tužby ve procitlých a duševn živoucích státech panují. Rozepisuje se,

jak Evropa jsouc pochodní Prométheovou, svou vzdlanost rozšíila

a stále ješt rozšiuje po ostatních svta koninách; jak „plavectví,

parostroje, tiskaství, luba, pírodoznalství proklestily si cestu po celé

naší planet, a jak všude radostn puí a se zelená osení osvty, pi-

inlivosti a filanthropie evropské."

Jiná Amerlingova práce smru podobného vyšla ve Vlastimilu

(1840 '), majíc název „lovk velká pohádka"' a za heslo „Znej sebe

samého." Spisovatel ve láncích tch snažil se poodhaliti nkteré

stránky života lidského, jak prý nebyly ješt nikde vysvtleny ; tak

jako íše rostlin (dle zásad tam vyvozených) „rozvíjí se každá íše

pírody, i íše hlatí i živoichv, a mezi tmi lovk." 1 podrobuje

tedy spisovatel lovka, tvora na pírod závislého, podle obrazu bytostí

nižších spoádaného, a hlavn ze ty prvk (kyslíku, dusíku, vodíku

a uhlíku) složeného, tmže zákonm zpytování pírodního, tmže takoka
pitevným, luebným a jiným procesm, jimžto zpytatelé pírody každou

íši tvorstva, každou tídu, každý ád, ano i každý rod a druh minerál,

rostlin a zvíat vbec podrobují.

Ob tyto v Musejníku a ve Vlastimilu podané uené práce auto-

rovy postonávají však jedním spoleným neduhem, jenž i ve mnohých,

neli ve všech, ostatních spisech jeho stále a stále se naskytuje. Roz-

manitost pedmtv, živost obraznosti, jakási vroucnost pontí a ideálny

„Vlastimil, pítel osvty a zábavy," v letech 1840—42 u J. Spurného

vycházející msíník, jehož anonymuými redaktory byli J. K. Tyl a Karel

Štorch, byl na svj as jedin'm z nejvýbornjších asopis pro intelligentni

naše obecenstvo. Pispívali do nho vedle redaktoru Fr. L. ("elakovský,

Fr. L. Rieger, Bol. Jablonský, Jan Slav. Tomíek, Jos. Franta Šumavský,
Jos. B. Pichl, V. Nebeský, Frant. Doucha, Jar. Kalina, Vác. Filípek,

V. Stank, K. Vlád. Zap, Frant. Rubeš, K. SI. Amcrling, Jos. Bakora,
A. Hansgirg, J. Jind. Marek (Jan z Hvzdy), J. Prav. Koubek, J. Kras.

Chmeleuský, P. M. Veselský, Fr. Boh. Tomsa, Jos. V. Podlipský, Dalibor

Kopecký, K. Sabina, dr. V. Rybika, Prok. Ghocholonšek, J. V. Zimmermann,
Jaroslav Vríátko, Fr. Jos. Smetana, J.^J. Kolár, Vác. Štulc, Ludevít

šúi'. J. I). Límaii, (Ir. Jos. cjkn, M acká (Bož. Pichlová, roz. Svo-

bodová) a mnozí jiní. INiliíchu nctciiost tenástva zavinila, že asopis
tak dobrý, v jehož spolnpracovnictvu stál tehdejší výkvt našeho spiso-

vatelstva, po tech letech zanikl. Pinášel lyrické a epické básn, beletrii

(hlavn z pera Tylova), lánky historické, zempisné a kulturní, etné
a dkladné cestopisy, ])ehled pamti hodných událostí souasných, pano-

ráma všerli vkv, národní povsti, úvahy o spisech vycházejících („lite-

rární besedy'' a konen a poídku i nkterá pojednaní písn vdecká.
I nejpísnjší literární historik onch dob dosvdí, že v žádném podobném
spise eskoslpvanském tolik pvodních prací nenalezl, jako ve Vlastimilu

Spurného. asopis ten za let tyicátých z dobré ástky lze považovati

za representanta našeho pvodního bádaní, bájení a pozorování a vbec '^

tehdejší literární innosti eské. Jak vznikl Vlastimil, o tom lze se doísti ^
poutavých podrobností z péra Jar. Pospíšila v knize „Z dob našeho pro-

linzení." vyšlé v Praze r. iSTf) nákladem Fr. A. Ur])ánka, na str. 83—84.
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smr dodávaly sice pracím Amerliiigovým zvláštního poutavého rázu

a zajímaly mnohou duši mladistvou. Avšak práv tento idealistický

smr, jejž sob uený náš vdátor ve svých pojednáních za píkladem
školy Okenovy byl vyvolil, zdál se jiným pozdjším vdy pírodní

zpytatelm povaze její nepirozeným, anobrž nebezpeným. ím hloubji

náš uenec do pedmtu svého vnikal, tím nejasnjšími, abstraktnjšími

stávaly se jeho vývody, až konen rozplynuly se v úplnou mlhovitos,

skrze niž pak nebylo lze tenái do látky i sebe horoucnji zabranému
pi nejlepší vli probrati se ke konci a cíli, jelikož spisovateli samu
cíl ten v nedozírné dalekosti nedostižen v mlze, ano v iré tm zstal

vzeti. A tím stalo se, že obojí to uené pojednání i v Musejníku i ve

Vlastimilu zstalo nedokoneno, akoli se táhlo po léta. Amerling,

tušíme, obma asopism konce svého rukopisu ani nezaslal, a oba
redaktoi (Palacký, Tyl) a s nimi i toucí obecenstvo po dokonení ani

netoužili.

A ješt s jednou podstatnou vadou setkáváme se ve spisování

Amerlingov. Vydávaje do veejnosti uená svá díla, nikdy se neptal

sebe sama, pro které kruhy tenáské píše, a zdali toucí obecenstvo

i mén uené vysokému, vlastn píliš abstraktnímu slohu jeho po-

rozumí. Byl toho pevného zdání, že o vcech pírodních píše srozumi-

teln pro všecken lid, ale ten lid vdecky ješt málo vzdlaný nemohl
se v nejasná podání spisovatelova nijak vpraviti. Amerling mluvil ve

svých spisech vždy jen k odborníkm ; ale že jen k tm mluví, a nikoli

k ostatním vrstvám prostonárodním, nechtl a neuml pochopovati.

K tomu ke všemu tvoil, ranohdykrát i bez poteby, nové a nové
technické významy vdecké, mnohem odvážnji, nežli vdetí vrstevníci

jeho, Ant. Marek v logice (umnici!), Frant. Šír ve Výboru ze spiso-

vatel eckých (1828) a J. Sv. Presl v Lub (1828), Ssavectvu (1834)
a Nerostopisu (1837), a to spsobem málo promyšleným, anobrž nefilo-

logickýra. I nebylo tedy divu, že nejpednjší tehda strážce národního

jazyka, F. L. elakovský, vida, jak pespíliš neologisující náš pírodo-
zkumec na skipci vdeckém rozpíná zdravé údy mluvy národní, ve

linévu spravedlivém zanevel na toto nepirozené novotní nejen Amer-
lingovo, ale i ostatních eených neíilolog, ve své rozhorlenosti k nim
(v Rži stol. XCVI.) volaje :

'

A jak télo pkné, isté,

má i jazyk meze jisté

:

na to, Amerliugu mj,
s pány bratry pamatuj

!

A jako elakovský žíravou satirou tak František Rubeš neodola-

telným humorem svým valné uškodil samolibé autorit našeho Slavoje.

Když totiž oba nahoe zmínné spisy po léta v tch asopisech píliš

dlouho se táhly, a s tou „velkou pohádkou o lovku" to k nižádnému
konci nepicházelo : tu náš rozmilý Rubeš vsedl na svého humoristického

Scmíka, a v nkolika hodinách napsal svou po všech vlastech eský(íli

známou, ve Vlastimilu (1840) vytištnou deklamovanku : „lovk mahi
pohádka" (poínající: „Znej sebe samého! Tak to bylo na DelHc.kém

chrám nade dvemi vytesáno v tráme"), která v Praze i na víMikové

25*
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se ítala s takovou horlivostí, jako druhdy povstný „List s nebes

poslaný." Od té doby jsme zhusta slýchávali, když se povídalo, že

Amerling zase pracuje o njakém pojednání : „Bude to opt njaká
velká pohádka, kterou nám náš Frantík (rozumj Rubeš) rozluští."

Z velmi etných Amerlingem o sob vydaných knih, map, tabelí,

obrazv a kreseb zmíníme se jen o tch, které se nám zdají nejd-
ležitjšími. Roku 1836 vyšla z knížecí arcibiskupské tiskárny Knížka

o hmyzech. Jest to nauné pro dítky vypravování o motýlech, velách,

chroustech, komáích a jiném hmyzu, s píklady pro pam nejpíhod-

njšími, s pipojeným obrazcem zvíátek tch, o nichž se kniha zmiuje.

Spisovatel hledl psáti co možná nejpopulárnji, a z vtší ástky se

mu to poštstilo. Než i pes to zstal pi svém obyeji, roztídil látku

po vdecku a užil mnohých slov, které mezi naším lidem zajisté známy

jsou po jiném významu; a proto bylo autorovi na konci pidati slov-

níek slov nov nazdabh bud Preslem nebo Amerlingem utvoených.

Toto pominouc knížka s dostatek se te dobe a zábavn.

O nkolik let pozdji (1840) jal se Amerling vydávati „i^-o-

myslného posla, spis všenáuný pro obecný lid a pro každého, kdož

o umních, zvlášt emeslech a ve mnohých života záležitostech po-

uení hledá." Bhem pti rok vyšlo asi 22 svazek ve dvou dílech;

díl první zahrnuje v sob Lubu ili chemii emeslnou (410 str.) ; díl

druhý Lubu zkusnou ili praktickou (292 str.). Jako pozdji náš

prostonárodní vdy vykladatel Fr. St. Kodym, tak i Amerling ve svém

spise dává na odpoledních nedlních besedách shromažovati se venko-

vanm ve msteku nedaleko Prahy, v byt posla Dobroslava, jenž do

Praliy docházívá a odtamtud knihy, noviny, všeliké poteby a jmenovit

uené zprávy pináší a pak shromáždné sousedstvo obojího pohlaví

neschází ani velebný pan kaplan, uitel, rychtá, kostelník, hodiná,

(koželuh, sládek, barví, stárek, paní rychtáova, panská zahradnice)

prostedkem rozprav a výkladv o lub pouuje. Krásný zajisté byl

úel, jejž sob Amerling vytknul u vydávání toho spisu periodického

:

„Poznati boha," (tak asi praví ve pedmluv str. 11), „poznati pravdu,

sebe sama a svt, poznati skutky boží v pírod, ušlechtiti city a

vzbuditi rados nade vším, což pravda, krása a dobro sluje, sesíliti

a neustále cviiti paže u vykonávání šlechetných prací, probouzeti

pátravos ducha našeho, zdokonalovati emesla, pochopovati vdy a

umní a jich vhodn upotebovati;" k emuž ješt toto zbožné pání
pipojuje: „Dejž bh svrchovaný, abych po letech tebas jen dosti

malého ovoce spatil; má rados byla by nebeská! I koil bych se pak

ve prachu ped bohem, nebo takto bych dosáhl svého jediného pání."

Jenže pohíchu Amerling neuml o vcech vdeckých rozprávti

tak srozumiteln, jasné a poun, jako Kodym. Amerling i tu svému

Dobroslavu klade na jazyk slova tak neobyejn uená, jakými jen

odborný luebník, tak asi njaký doktor chemie, ke svým již na vyšším

stupni vzdlanosti stojícím poslucham v chemické laboratoi promlou-

vati smí. Tak již ku p. poínaje besedou druhou, posel Dobroslav vy-

kládá sousedm všechnéch .54 tehdáž známých prvkv, 13 nekovových

(kyslík, solík, kazík, asík, brudík, luník, bledník, kemík a j.) a 41

kovových (cirkonik, ytík, sladík, toík, hoík, strontík, merotík, japík,
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žestík, vanadík, krušík, tantalík, chasoník, paladík atd.)- Jak mohl asi

prostý venkovan takovému výkladu porozumti? A jaký z toho vyplýval

užitek pro posluchae? Bychom pak vlastními slo^^y Amerlingovými

ukázali, jak neprostonárodn ke svým bodrým venkovanm promlouvá,

stj zde doslovný výatek z Promyslného posla. Na stran 284 ástky

druhé snaží se vysvtlovati, co to jest po luebnicku vodinafec (. voda,

VjKj), co vodiitec (. ozon, V,K, ) a vodimec (. voda okysliená,

VjEj. ^) I pouuje pak Dobroslav sousedy mezi jiným i o tom, jak se

vodinec dlá, následovn : „Možnost vydobývati vodinec zakládá se

na tom, že možno jest udlati tnerotiitkti (baryumsuperoxyd), která má
více kyslíku, nežli meroticnatka (baryumoxyd). Pokropímeli meroti-

natku kyslíkem prohánným, pesycenou trochem vody, dostaneme vodan

merotiný, a pidámeli njakou kyselinu, která se jen s merotinatkou

sluuje, tu nadbytený kyslík slouí se s vodou a dostává se tak zvaná

okysliená voda. Toto jest vlastn celá vnitní duše toho celého po-

chodu, jemuž již podle píkladu nabureln o kyselme sirkové, jak jsme

to u kyslíku slyšeli, dosti porozumti mžete."

\'edle vydávání svých vlastních spisv Amerling již v letech

Ibotj— 37 piioval se k tomu, aby se poala vydávati i všeliká jiná

díla obsahu vdeckého a povécného, a k jejichž odbírání aby se shle-

dávali stálí odbratelé (stálcové), kteí by každou takovou esky vy-

danou knihu stj co stj nejen najisto odebrati se zavázali, ale i ve

svém okolí pátele stejn smýšlející vybízeli, aby se na ty a k tm
podobné spisy pedpláceli. „V em pravá literatura záleží" — píše

Amerling Burianovi do Nového Msta za Vídní dne 12. bezna 1837 —
„zdali v básnikách a brošurkách, jichž náš písemní svt už tolik

zplodil, anebo ve spisech umní povcného, neteba Vám vysvtlovati.

Že však tento druhý a hlavní oddíl literatury mezi posavadním publikum

ani dostateného odbratelstva ani spisovatelstva nemá, a ponvadž,

popatímeli do budoucnosti, i zde malá nadje svitne, jelikož škol,

škol nemáme a vyprositi si nemžeme : nezbývá, než aby citlivjší a

uznalejší z národa mužové aspo o to se zasadili, jak by spis povcný,

lidu obyejnému nedostupný, pece nebyl na škodu spisovateli nebo

vydavateli, — pravím jen na škodu, více spisovatel náš žádati nesmí

!

I usnesli jsme se nkteí stálcové této vci se ujmouti a každou knihu,

která by pro vyšší svj obsah rozprodati se nemohla, odebrati buJ pro

svou potebu nebo pro jiného. Hle, nyní vydal Presl svj Nerostopis!

Každý se z toho tšil. Ale když spis vyšel, z tšitel nikdo se ne-

ukázal. Rozdarovati se to pece nemže, a jesti to nevdénos národa

ke spisovatelm, bez toho as i jmní obtovavším. Tu aspo co síly

staí, initi teba. Vc netýe se pouze jedné osoby; jsout tu i jiní,

kterým by stejná nevdnost a neuznalost zhoila práci vynaloženou.

Takte náš po celém svt vyhlášený Purkyn, v nmž Evropa má
prvního fysiologa, chystá nám eskou fysiologii ; tak Stank pitvu ; tak

Klácel mudectví. A my mli bychom na díla ta ješt déle myslí

') Žádné z tch tH slov nenalézáme ani ve slovníku Jungmannové, ani

Kottov. Jsou to nestvry, které toho nezasluhují, aby byly vradény do
ei živoucí. Tolikéž merotiitka a meroticnatka.
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lhostejnou se dívati, aby takových nevdnosti odmn se nám dostalo?!

Potebí nás k tomu jen dv sté padesát a již bude dokonale kryta

každá tiskaská a rytecká výloha ! Na zaátku ovšem hned jich 250
noiiashroniáždíme; sed <iui initium epit, diniidium laboris habet. Pak
bychom knihu, jakmile vyjde, bez rozpak, bez ostychu a beze schva-

lování poslali takovému stálci, a ten by poslal nám asem svj peníz.

Chtli jsme zprvu k tomu požádati také Krajince, Korutance, Chorváty

a jiné. Ale nahlížejíce, že by v tom cos urážlivého pro náš národ a

naši hrdosC nái"odní leželo, ustoupili jsme od toho. V^ždy by se zdálo,

že ani tolik sil ze sebe vyvinouti nemžeme, kolik se k vyjití uené
knihy požaduje. Na vymování to pjde, ale nikoli dožadováním a

žebronením. Chcemeli míti život, ten sami ze sebe vyvime. Žebrota

uráží."

Vyšlo pak pomocí stálc poátkem let tyicátých nkolik vdeckých
spisv ^) a mnoho jiných mlo následovati. Amerling ve svém Promyslném
poslu (1840 str. 415) pislibuje a udává celou adu knih, jež za pi-
spní stálcv ješt mly vyjíti, ale nevyšly, jako : olinstrojství, mine-

rálné a živoišné jedy, hlaopis (kristalograíie), mictví pro školy

promyslné, výkonné rejsování mické, aesthetika (po Araerlingovsku

:

citovda), geologie, tlocvik, stavitelství všech asv a národv, velaství,

nauka o perspektiv (dle Amerlinga phlednictví), Aeneida peložením
Kokosovým, Platonovy rozmluvy pekladem dr. Frt. liybiky, Seneca

od Rettiga, Hippokratovy aforismy od Amerlinga a jiné.

Avšak nejpednjším dílem tehdejší omladiny spisovatelské za

pispní starších a za vedení Amerlingova ml býti Slovník všenáuný.
Aby tato encyklopedie na svtlo vyšla, o to se již v letech ti-

cátých Amerling nejhorlivji zasazoval a za tou píinou skoro se všemi

onolio asu známými spisovateli eskoslovenskými v literární korrespon-

denci vcházel. „Kdy by bylo možno" (psal dne 27. dubna 1838 Buria-

novi, jenž ml psáti do Slovníka o válenictví a životopisy slavných

vojevdcv), „slyšeli bychom spisovatele naše, ani píšou, jako kováíky.
Zajisté že byste z toho ml rados, co jich již tepe a klepe a kuje

na tom našem všenáuném díle, které ped tymi lety sotva bude
ukoneno. Abyste aspo pehledn zvdl, kdo co kuje a tepe, položím

Vám tu poznamenání všechnéch : Jos. Jungmann do Slovníku píše životo-

pisy starých eských a latinských literátorv; Šafaík starožitnosti slo-

vanské, staroslovanský zempis, archeologii, životopisy znamenitých Slo-

vanv, Bulharv a jiných ; Palacký eskou historii, rodopisy eské
a moravské, krasovdu, všeobecné mudrctví ; Celakovský národní bá-

snictví slovanské vbec, etymologii slovanskou, kterou svt ješt ani

netušil, tím mén vidl; Hanka heraldiku, numismatiku, diplomatiku,

grafiku a sfragistiku ; Smetana fysiku, astronomii, mathematiku a životo-

pisy sem se vztahující; Presl emeslnictví, geognosii, pírodnictví, životo-

pisy ; Stank pitvu, ranhojiství, léení ; Štorch básnictví literatur všech

národv ; Macháek ímské klasiky, ímskou historii a mythologii ; knz
Jan Vlek klasiky ecké, eckou historii a mythologii ; Šumavský gra-

'j Srov. 1. íslo Osvty 1885, první poznámku na str. 54, kde tyto spisy

podrobn jsou vypoteny.
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matiku, styl, rhetoriku; Tomíek státnictví, novjší životopisy, státní

djepis ; justiciár Pelikán právnictví a životopisy právníkv ; dkan
Hnojek liturgii katolickou a protestantskou ; fará Jirsík morálku všech

náboženství bez polemiky; Havránek a Votypka dogmatiku, exegetiku,

ascetiku : Jak. Malý míry a váhy, anglickou beletristiku ; Tyl divadel-

nictví, dramatiku a životopisy sem náležející ; Svoboda (Navarovský)

vychovatelství a životopisy sem náležejících zasloužilcv ; Štúr, Kuz-

mány, Fejérpataky (Blopotocký z Klaan) lánky Panonska se týkající

;

Zap (ech), ouetník ve Lvov, lánky o Polsku ; Merklas zempis
celého svta, mapaství, rytectví. Co chybuje, doklepávám já, rozpisuji,

vytahuji, hmoždím a nutím se. Vy byste tu již nyní hojných klep a klep,

uk a ran uslyšel, jak to v té naší díln se daí, a mám za to, že

i Vy jak s bubny válenými tak i s dly a stupajemi v náš pluk

vstoupíte, zvlášt pomníteli, jak snadno, ba mnohem snadnji se chodí

u šiku váleném, než bez nho. Jenom námonictví a lodnictví jak

kupecké tak válené jest mi tvrdým oechem, jejž rozlusknouti tuze

nesnadno jest. Nyní dále. Slovník prostední cestou kráeti musí, mezi

encyklopedií pro svt uený a neuený. Nesmí býti slovníkem konver-

saním jen na krátký as trvajícím, nýbrž k delší poteb ohled be-

roucím. Práce pedchdc našich v tom druhu jsou : Brockhausv kou-

versaní slovník a Oesterreichische National-Encyklopaedie. eská Matice

po vydání slovníku Jungmannova, pak jiného slovníku nmeckoeského
(Amerling tu bezpochyby myslí Slovník Franty Šumavského) a elakov-
ského slovníku etymologického vezme ve tvrté ad náš Slovník všc-

náuný na své útraty (Amerling zajisté vdl, že Matice již u vydání

Jungmannova Slovníku zápasila s finanními nesnázemi, nadtož ješt

náklad na ti jiné slovníky!), a pak bude snad lze oekáva i odmnu
pro spolupracovníky."

Avšak jak nás historie literatury domácí pouuje, všecky tyto

tužby a ideály horujícího vlastence našeho rozpadly se nive asi proto,

že tehdáž ped plstoletím ani dosti sil spisovatelských ani vydava-

telských nebylo, a co by nejtížeji na váhu padlo, ani dostatených od-

bratelv. Máme za to, že vtšina spisovatelv nahoe vytených pro

slovník ani péra nenamoila, tím mén soustavn pracovala, jsouc pe-
svdena, že 36 vc nezdaí. Celá vc vbec stála na slabých nohou.

Podnikatel sám ani o ten nejskrovnjší poátek, totiž o tisk aspo
pnniho sešitu na ukázku, se nepokusil. Z ostatních pak dopisv Amer-
lingových k Burianovi vychází na jevo, jak podnik den ke dni v mlhu

ím dále tím neprsvitnéjší se zahaluje, až konen s obzoru literárního

po tyech letech zmizel tak, jako mnohá jiná fáta morgana Amer-
lingova. Teprve roku 184Í) teme v ísle 86. Národních Novin Hav-

líkových, že bývalý in spe redaktor všenáuné encyklopedie všecky

rukopisy, jež mu ped lety spisovatelstvo bylo svilo, odevzdal do e-
ského Musea. Nkolik biografií a lánkv encyklopedických pro slovník

ten schválné vypracovaných bylo uveejnno v asopise eského Musea
(1833), dílem ve Kvtech (1885), jediné to tiskem uveejnné trosky,

drobty a památky Slovníku všenáuného z onch let. Pda pro vybu-

dování takového monumcntalného díla pipravila se teprv na sklonku

let padesátých, když dr. Fr. Lad. Rieger za spolupsobení asi dvou
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set spisovatel eskoslovanských k úkolu tomu se byl odhodlal ; a lu

Ainerling sám už nebyl ani spolupracovníkem nového díla encyklope-

dického. —
Pravili jsme nahoe, že Amerling byl pedatíogem smr ncjideál-

néjších. Kdo z nás starších dlníkv na roli národní prošel školami
tehdejšími (triviálkami) v letech ticátých a tyicátých, ví pcd()l)c,

jak iiiizno to naše tehdejší školství i s uitelstvem živoilo. Uitelské
prpravny (ondy zvané preparandy) odchovávaly nám národní uitele,

kteí nemli skoro nijakého odborného vzdlání. Vtšina jich neznala
ani eského pravopisu, neznala ani pravidel gramatických, o jiném
širším vdní uitelovi potebném ani nemluv. Bylo dosti, jen když
byl uitel se svými „pomocníky" ponkud dobrým kantorem, varhaníkem
a nad to znalým nkolika nástroj hudebníkem. Litern vdní molilo

odpoívati stranou. I zželelo se toho našemu Amerlingovi, jednomu
z nejúsilnjších horlitel za svatou naši vc národní, najm za školství

eské. A proto podniknul okolo roku 1840 zízení velkého vychová-
vacího ústavu, jakéhosi národního všeuilišt a semeništ uitelského.

Novému ústavu již ante testm dáno staroslavné jméno Bude.
lovk musí se v skutku podiviti smlé myšlence, o jejíž pro-

vedení Amerling se byl zasadil. Jedin svrchované vlastenecké zanícení

jeho nedalo mu pochopiti nepekonatelných obtíží, ano skutených ne-

možností ku provedení velikých jeho zámyslv.
Bude jeho ml býti pedevším vzdlávacím ústavem ])ro národní

uitelstvo a to v rozmrech tak rozsáhlých, jak jenom ideálny Amerling
o nich sníti mohl. Mlo to býti dle vlastních slov podnikatelových rš)'-

inuseum, kde by se nalézalo všecko, co k povšechnému vzdlání vbec
potebno, totiž : knihy pro každý obor lidského vdní a umní ; bota-

nická zahrada, založená na soustav Jussierov, s bylinami barvískými,
jedovatými, lesnickými, hospodáskými a krasozahradnickými ; obrazovna

a obrazárna ; sochovna a sochárna ; luebna ; ysikální kabinet ; hvz-
dárna; a všeliká laboratoria emeslnická i umlecká. Na zaátku mlo
tam býti zaopateno asi deset jinoch bytem, teplem, svtlem a kon-

dicemi, jen ne jídlem. Vyuovati mlo se vždy odpoledne, když jiné

školy prázdny jsou, a pak v nedli a ve svátek. Preparandisté (ekatelé
uitelští), ba i starší uitelstvo, všecko mlo míti pístup. Bude ml
míti tyi roníky ili „vety;" první veta jest „školka" pro zaáte-
níky; druhá „veta názoru" (Orbis pictus nový, Amerlingem zpraco-

vaný^); tetí „veta rozumu;" tvrtá „veta umu." Po zízení Budce
chtl Amerling pikroiti ke zízení gymnasia; pak prý budou vysoké

školy ipso facto zlepšeny.

Obraz ideálného ústavu toho utkvl v mysli Araerlingov tak živ.

') Tento Orbis pictus ili Svt v obrazích (stupe druhý) vyšel roku 1852
jako pokraování stupn prvního, jejž sepsal Amos Komenský, nákladem
Matice spis musejních íslo 37 Jeilná hlavn o vcech fysikálních, pak
o lub a soustav tvar ve pírod. Kniha ta však nedošla schváleni

kruh uitelských. Amerling neuml pednášeti žactvu. Sloh i tu jest

píliš suše vdecký, jemuž žák porozumti nemže. V ele knihy otištna
jest Déržavinova oda „Bh." Pvodní text knihy byl prý tak temný a
nezáživný, že Matice ped tiskem dala rukopis V. V. Tomkovi, aby ho
co do jazyka opravil.
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že nemaje ješt ani místeka pro, již ani trochu o jeho provedení

nepochyboval. Toto jeTio svévdomí, tato dvra v sebe byly píinou,

/.e nikterému z nás vrstevníkv Amerlingových ani na mysl nepišlo,

>e tu všecko na písku a do vtru se staví. Neslyšeli jsme nikoho po-

hybovati, tím mén aby byl nkdo Amerlingovi zrazoval jeho zámry.
I >n sám neml nijakého jmní ; i musili tedy pjkami vypomáhati zá-

možní, což za tehdejšího ochotného, obtovného a národn probuzeného

vlastenectví nebylo vcí píliš tžkou. Na zakoupení pozemku pispl
-ám jinak obezelý a vbec rozvážlivý hrab Lev Thun dvma tisíci

zlatých; ostatek pjovali bohatí vlastenci, hlavn Pražští mšané.
Koupena asi za 5000 zlatých prostranná zahrada v Žitnobranské ulici

(u Dd, íslo 525) a první krok tedy šastn uinn. Uprosted za-

lirady stála vetchá zahradnická chalupa. A do té nejenom že šastný

podnikatel sám hned se vestéhoval, ale i nkolik mladíkv jako zárodek

píští akademie za sebou potáhl. V jedné jizb bydlel Amerling, a ta

byla haldou knih, rozliných pírodnin a nástrojv bez ladu a skladu

tak peplnna, že bylo tžko se domysliti, kde asi lože domácího pána

-e nachází. Jak se ostatní družina do domku vešla, nepochopil než

ten, kdo vdl, že oni všíckni, jak pán bh dal den, za rozliným po-

voláním po Praze se rozbhli, a teprve z veera na spolený nocleh

ilo chaloupky se scházeli. Bylo jich asi šest; mezi nimi dr. Fr. Ry-

bika a geniální Jaroslav Kalina. „Mj školní závod daí se výborn"
(Amerling svého asu psal Burianovi); „již jest 45.000 zl. ve stíbe
pohotov, totiž poítali se všecko na kapitál, teba by jen úroky se

dávaly. Jmní to všecko bude po mé smrti náležeti Matici eské. Pál
bych si, abyste brzo nás navštívil a uvidl mé štstí, jehožto mn bh
popeje, až se se mnou po Budi budete procházeti; to jest cíl mého

i vola, umíti ve službách lovenstva a milého našeho národu. Nadji
mám velkou, vli pevnou : všecko, co jen možno, na to vynaložím.

Amos Komenský musí míti nádhernou své velikosti pimenou sochu

\ Budi. U sebe mám nyní již šest jinoch v byt; mezi nimi dva

^lováky, Božetcha Klemense, který hotovil Vaši podobiznu ; druhý,

liélopotocký jménem, dlá rytiny na kámen dr. Stakovi k jeho pitv.

lilo. to Budeek! Což až bude'Bude?"
Když bylo nkolik tisíc pohromad, poal se na rohu zahrady

-tavéti veliký dm o nkolika poschodích i s vží hvzdáskou. Stavba

lM)kraovala z poátku velmi rychle, potom vázla, ale hned zase všecko

poalo rsti jako z vody, jakmile nkde njaké peníze se sehnaly nebo

materiál na úvr dodán. Tak se to vleklo až do roku 1845. Škola

ice již stála k nemalému potšení všech srdcí vlasteneckých a již také

v nkterých síních eské nedlní pednášky pro prmyslníky a emeslníky
~<e konaly. Zbývaly jen ješt starosti o vnitní zízení ústavu. Ale již

nedostávalo se penz ani úvru! Ano elní vitelé naléhali na za-

placení pjek. A když nikde pomocné ruce se nehnuly, Bude prodán
I preméiién na byty soukromé beze vší památky, le že tam dlouho

^taré škole" íkali.

Roka 1848 Amerling byl ustanoven editelem první eské hlavní

/orné) školy na Novém Mst u Piarist, které se také „Bude"
lkalo. Od técb dob literární innosC Amerlingova valn utuchla.
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Byv roku 1868 dáu na odpoinek, vnoval ue všecek ysiokracii,

o níž na schzi pírodozpytc v Karlových Varech roku 1862 ped-
nášel. Svou neunavenou horlivostí dodlal se toho, že r, 1872 v Praze
byl založen spolek fysiokratický, za jehož prvního sekretáe Araerling

zvolen.

Když roku 1870 v Praze jednota paní sv. Anny snahou ped-
sedkyn své hrabnky Defoursové starobylý palác hrabat Šternberk
na Hradanech zakoupila a na ústav pro idioty pemnila, Amerling
byl do nho povolán za editele a ordinujícího lékae, jemuž po boku
stála inná jeho cho Františka Svatava, která jsouc jednatelkou ústavu,

nešastným chovancm všecku mateskou péi vnovala. Historie jednoho
každého chovance bývala v annálech ústavu Amerlingem obšírn a

peliv zapisována, a zápisky tyto budou zajisté bohatým zdrojem od-

borných studií i zajímavé soukromé lektury, mnohou tajnou stránku

pírody i lidí odhalující. Ústavu svému velezasloužilý lidomil vnoval
všecek svj ostatní život až do smrti, která jej dne 2. listopadu 1884
z kruhu našeho vyrvala. Tlesná schránka jeho byla z Prahy pevezena
do Kovar, kde dle národního podání za dávných dob stával hrad Bude
i s proslavenou školou Budeskou, do které prý již i Libuše a Pemysl
chodili.

Že Amerling byl za svých mladých let velým šiitelem vzájem-

nosti slovanské, o tom svdí dopisy, zachované v pozstalosti Buria-

nov. Dopisoval si v letech ticát)'ch s echy a Slovany Vídenskými,

Moravskými a Uherskými se zápalem duše mladistvé, vybízeje je k in-
nosti duševní a k probouzení lidu slovanského ze všeobecné lethargie. *)

„V as všeobecné tísn a strázn juž jakýmsi pirozeným pudem v ústrety

pichází k nemalé úlev stísnnc svaté pátelství, pobádajíc k inm
pro všecko, co dobré, pravé a krásné jest. Meta, kterou jsme si byli

vytkli, svatosvatou jest vcí a dstojná ist lovckého namáhání.

V duchu ovšem jsme byli pesvdeni, že naše rozsáhlá Slavie i mezi

Vámi chová syny sebe dstojné. Však medle co zmohou disjecta merabra?

Tu teba spojení, známosti, dopisování, vbec innosti uvnit. Jen tak

lze dobrých výsledk se nadíti. Obracejte bratrskou péi svou nejen

k Slovanm kmene eského, nýbrž i k našim pobratencm Korutancm,
Krajincm, Dalraatra, Srbm, Slavonm a jiným. Hlete je s echy
a vbec se Slovanstva duchem seznamovati a dopisy s nimi sdíleti.

Jest jich, vím, velmi mnoho na vysokých školách Vídenských. Tím
sblížením snahy naše nabudou vtší povšechnosti. Oni a ítají esky,
polsky, rusky; my juž dlouho jejich spisy ítáme. Ve Vídni Slované

ze všech konin rakouského mocnáství se jaksi obchodem, umami a

védami shromažují. A Vás od takého pedsevzetí ani vlastní ostý-

chavos ani nikterákoli mluva slovanská, trochu formami, nikoli zásadou

a duchem odlišená, neodstrašuje. Dnes píšu též Kampelíkovi na Moravu,
zítra Gvotovi do Uher."

Amerling narodil se dne 18. záí 1807 v Klatovech (za prvních let

spisovatelských psával se Strnad Klatovský), studoval ve Vídni a Praze,

a byl roku 1836 na doktora medicíny a chirurgie povýšen. Slovutný

Srov. „Z dob našeho probuzení" a tam dopisy K. SI. Amerliiiga k Burianovi.
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uáš Antonín Rybika, vrstevník jeho, poslal nám v dopise pátelském

ode dne 26. prosince 1884, pi své bezpíkladné ochotnosti následující

zajímavé podrobnosti z prvních tch dob innosti Amerlingovy : „Poznal

jsem Amerlinga osobné, tuším, 8. íjna roku 1833. Zstával na Perštyn

spolen s J. Hnvkovským, Frant. Polanským, mým dobrým známým,

a Karlem Štorchem, se svým o 5 let mladším krajanem, který ve svých

prvotinách spisovatelských se áp Klatovský podpisovával. Od Štorcha

koupil jsem sob scripta právnická, do prvního roníku potebná. Oka-

mžení to, když jsem ponejprv spatil Amerlinga, o kterém tehdáž už

šla povs veleslavná, jako o njakém Janu Ktiteli, pedchdci eského
mesiáše, tkví mn až podnes živ v pamti. Svtnice byla temna, okna

tém docela zahalena; po stolech a stolicích ležely rozliné knihy a

spisy. Y jedné skíni byla kostra a rozliné krabice, suché byliny,

rozmanité nástroje lékaské a tomu podobné. V pozadí byla postel

a na ní pod houní ležel Amerling, muž asi méné než 301etý, v oblieji

zarostlý, s nosem ponkud zašpiatlým, vzhledu vážného, drže v rukou

jakýsi spis a nástroj. U postele sedl muž mladší v kápi františkánské,

maje v rukou tolikéž njaký foliant. Bylt to Josef Procházka (narozen

r. 1811), tehdáž klerik františkánský, který však roku 1834 vystoupil

z ehole, studoval medicínu a zemel r. 1856 jako medicinae doktor

ve svém rodišti, v Hradci Jindichov. ') Jakož mn bylo popáno déle

v obydlí tom se pozdržeti, slyšel jsem ovšem jenom z pozdálí a se

zvláštní uctivostí, co Amerling s františkánem rozmlouval a ehož suma
byla asi ta, kterak jest se nám emancipovati ode všeho cizáckého,

jmenovit švábského (toho slova v prodlení jedné liodiny užil aspo
dvacetkráte), pipomenuv, eho všeho bychom potebovali a eho jest

nám se domáhati. Já se napotom s Amerlingem ješt asto scházíval,

jmenovité v Klementinum, kde v nedli a ve svátek inil populární

pednášky o chemii, technologii a jiných védách. Ovšem bývalo poslu-

chastvo velmi skrovné (10— 15 osob), pozdji však i tyto pednášky
zanikly. Mezi stálými posluchai býval vždycky také staiký otec To-

míkv, venkovan z Brané, tehda v Praze meškající. — Roku 1832
vyšla Krétomlura (ve Slovance, sbírce národních povstí Frantou a To-

míkem vydaná), která byla veskrz Amerlingem a Štorchem sepsána

a nám studujícím na venek do Litomyšle k prodávání poslána. Tím
byli jsme ponejprv pozorní uinni na Amerlinga a tehdejší omladinu

literární, v jejímž ele zvnlý jaksi stál. zvlášt co se týká mladých

medikv a technikv. — A ješt jedna vzpomínka. Když Amerling ml
býti r. 1836 povýšen na doktora, vzal u své tch asv obvyklé these

disputaní také thesi tu : In nephelologia (véda o oblacích) multum adhuc

est agendum. Zanášeli se toho asu náš uenec mnoho meteorologií

') Jns. Procházka, jako spisovatel znám také pnde jménem Demtský, vydal

liojné spisv pvodních u |)eložeiiých, zejména povídky Schmicdovy a
Miovy, Némeckf? a eské rozmluvy (ve dvojím vydání r. 1848 a 1862),

NtTostopis (1852 a 1862) a j.; mimo to pel"í:il také nkteré hry diva-

'Itlni, Dva pátelé a jeden kabát (z Castelliho), Dobrý tón a Vévodv
rozkaz z Topfera), z nichž první dv byly vytištény v Tylnvé Thalii

'V. 1837— 1841). Psával též do fasopis, do Veerního vyražení, Jindy a
nyní, do Kvét a Mikovcova Lumíra. Vbec byl Procházka velmi pilným
-vého asu délníkem na poli domácí literatury.
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a znamenit studiemi o oblacích. Thesis tato stala se potom jakýmsi,

jak íkáme, „okídleným slovem" proto, ponvadž prý vbec není na

svt umní a vd, in quibus adhuc non esset multum agendum. —
Když Amerling se zasazoval o vydání jakéhosi slovníku encyklopedi-

ckého, také já jsem se jal rozliné kusy pracovati, kterých jsem však,

když slovník ten zstal in piis desideriis, pozdji jinak užil nebo jimi

nkde pohodil. Když Amerling stavl svj zamilovaný Budec, kdykoli

jsem z Chrudimi pijel do Prahy, navštívil jsem ústav ten, kde byl

také inným mj známý a vzdálený píbuzný dr. Frant. Rybika esko-
tebovský, a tu jsem se asto dozvídal zpráv dosti nemilých, že totiž

Amerling stavbou tou pichází v nesnáze linanní a jiné nemilé okol-

nosti, a že také nová methoda, kterou prý chtl hojiti všeliké nemoci,

se neosvdila, tak že utrpl pohromy íinanní i morální. Tudíž mn
bylo vysoce líto jeho trapného postavení, v kteréž pišel pouze snad

tím, že chtl býti pravým prorokem a spasitelem své vlasti ; avšak

musel i on toho na sob zkusiti, že nemo profeta in patria!" —
Amerling byl mimoádným lenem královské eské spolenosti

nauk, lenem Leopoldo-Karolinské akademie Drážanské, spolku eských
lékav a jiných spolk vdeckých, vychovatelských i dobroinných.
Byl muž neúnavn snaživý, ušlechtilý a uený, humanista v pravém
smyslu slova „istlidský,^ pro „dobro, pravdu a krásno^ ') horující,

jenž svými snahami a ideami vrstevníky své na celá desetiletí ped-
bíhal. A snad ml jen vadu jedinou

;
podnikal vci, k nimž tehdáž ani

jeho síly ani síly národa nedostaovaly. Zásluh jeho -budeme sob vždy

vdn zpomínati. —

Záhada zákonnosti a volnosti.

Napsal

Frant. X. Procházka.

(Dokoneuí.)

II.

ámeli pesn vymezený pojem zákonnosti a rovnž takový

pojem volnosti, musíme poznati pouhým srovnáním obou pojm,
zdali si odporují ili nic. Obsahujíli protivu, jest jeden z nich

nemožným. Kdy by se soustavy filosofické srovnávaly pi vý-

mru pojm tch, nebylo by sporu a nebyla by vznikla záhada

zákonnosti a volnosti. Avšak již ve proudu života všedního

jest nesnadno zachovati slovm pvodní význam. Rozmnožujíce

vdomosti své, poznáváme stále vci nové a nemajíce pro n jmen,

pomáháme si slovy již bžnými, sdružujíce je s pojmy nových vcí dle

') Slova tato vbec picházela skoro v každém vdeckém pojednání a v pe-
mnohých dopisech jeho.
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obdoby nkdy docela nahodilé. Metafory a metonymie hemží se v mluv
obecné a hemží se mírou mnohem vtší i ve vdách. Ty svádí zaáte-
níky ba i odborníky na zcestí, a pinášejí opt a opt do života vde-
ckého spory.

Jednotu zavésti ve vdách spekulativních, kde pojmy v duši každého

jednotlivce samostatn vznikají, jest vcí velmi nesnadnou. Každý pi-

hlédá k jinému znaku, a každému tane pi slov na mysli jiná ped-
stava. A i ta se plynule mní, tak že si toho lovk není ani vdom,
že nyní týmž slovem oznauje docela jiný pojem, než jím naznaoval díve.

Pomoci se dá zde velmi nesnadno, protože si filosofie sama pojmy

nesestrojuje, nýbrž pojmy hotové, v život nutn vznikající rozbírá a

zpracovává. Rzné soustavy filosofické berou se rznými smry a proto

picházejí k rzným výmrm daných pojm.

Chcemeli odstraniti spor a vysvtliti záhadu, musíme naped
objasniti záhadné pojmy. K tomu práv filosofie pi záhad zákonnosti

a volnosti až dosud nedospla. Vidli jsme, že pojem zákonnosti jiní

jinak vymovali, a z rznosti té plyne sama sebou také rznost ná-

hled o volnosti. Volnost jest vlastn pojem negativní, který vzniká se

zetelem na zákonnost. V život obecném nazýváme svobodou i vol-

ností opak vázanosti, podízenosti a otroctví. Po této svobod všichni

lidé touží; bojem za svobodu se proslavili hrdinové národní.

Tímto pojmem svobody rozumíme stav, ve kterém na nás nic ne-

psobí nijakého nátlaku, když mžeme initi, co chceme. Jest to ne-

odvislos vle od osob a vcí mimo nás. Této svobody, kterou M. W.
Drobisch nazývá svobodou vnjší, popírati nebudeme. Každý se uruje
pi veškerém jednání vlastní vlí, nemže sice konati všecko, co chce,

avšak nemusí nic, co nechce. Když se lovk podrobuje rozkazu, jest

to vle jeho, že se podrobuje ; nemusil by poslechnouti, kdy by nechtl.

Vle vládne nad veškerým konáním lovka absolutn. Žádná mocnos,
žádná síla mne pinutiti nemže, abych nco uinil, když to uiniti

nechci. Násilím mže nkdo hýbati mojí rukou, ale nikdo mne k tomu
nepinutí, abych jí pohnul sám, když rozhodné nechci. lovk jest

pánem in svých a ve smyslu tom jest vždycky svoboden, on dlá
jenom to, co chce.

Než filosof se nespokojí touto svobodou vnjší, on se zeptá, kde

jest píina jeho vle, jeho chtní. Bud má chtní svoji píinu, anebo

jí nemá. Jeli píina, jest bud v nás nebo mimo nás, ncníli píiny, po-

ínám chtním vždy neodvisle novou adu kausálnou. Jeli píina, jest

chtní naze píinou tou ureno, determinováno ; neníli píiny, poíná
samo od sebe, nezávisle — u Kanta jest poátek ten mimo zjevy v íši

vcí o sob, ježto zákonnost ve zjevech nikde výminky, nikde neod-

vislého poátku nepipouští. Absolutní poetí to pestupuje dosah našeho

poznání, jest transceudentální a proto nazval Kant pojem svobodné vle
pojmem transcendentálním. Realismus nep pouští výminky ani v íši

vcí o sob, zákonnost platí všeobecn, protože se žádná výminka beze

sporu nedá mysliti. Proto elí realismus pímo k determinismu ; a my
se nyní musíme rozhodnouti pro jeden z obou smr, svobodu trans-

cendentálni anebo determinismus, idealismus nebo realismus.
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Vyšetíme naped pojeni transcendentální svobody, který Kant po

prvé vytknul a pesné vymezil ve své kritice istého rozumu. Svoboda
vle znamená u nho úplnou její neodvislos, tak že je lovku v daném
pípad možno, chtíti kterýkoli ze dvou in protivných. Svobodná vle
poíná vždy neodvisle novou adu kausálnou. Rozumováním hledl Kant
ukázati jenom možnost svobody vle, o skutené její existenci pak mly
svditi zásady mravouky. V té považuje Kant svobodu transcendentální

za postulát, bez nhož by mravní odhadování in nebylo možno. Kate-

jíorický imperativ: máš jednati mravn, máš jednati tak, aby maxima
vle tvojí mohla býti zárove principem všeobecného zákonodárství,

pedpokládá, že mžeme tak jednati. Ale ani Kant si nemohl mysliti

neodvislý poátek ady kausálné v íši zjev, a proto položil poátek
ten v íši vcí o sob, a souditi musil dále, že tam zákonnost již nemá
moci neomezené, tam již nevládne. Každý in náš jest zjevem a jako

zjev má svou píinu v ad zjev, je lenem nepetržité ady kausálné,

ale mimo to má také svou píinu v íši vcí o sob, píinu nad-

smyslnou (intelligible Ursache), která jest transcendentální, která je

mimo orniy nazírací, as i prostor. Jsouc nadsmyslnou, zstane píina
ta vn neznámou. My sob myslíme jenom její možnost, a metafysika

uinila dosti, když ukázala, že svoboda ta neodporuje všeobecné platné

zákonnosti v íši zjev. Kdy by byly zjevy vcmi o sob, vykládá Kant
dále, svoboda nebyla by možná. Ale práv proto, že to jsou jenom
zjevy, a vci o sob jimi podmínny nejsou, jest svoboda možná, jest

možno mysliti sob neodvisle poetí ady. Nadsmyslná píina jest mimo
zjevy, ale úin její jest v íši zjev, a má také zde svou píinu.
V íši zjev jest tedy mj in determinován, a zárove jest pi tom
v íši vcí o sob neodvisle poatým, inem nadsmyslným (intelligible

That).

Tento velice ostrovtipný a duchaplný dkaz možnosti svobody

transcendentální však odporuje i samému Kantovu pojmu zákonnosti,

jak již J. F. Jacobi ukázal. Každý zjev má míti píiny dv, jednu

v íši zjev a druhou v íši vcí o sob. Vc o sob má býti píinou,
ale pojem zákonnosti platí jen ve zjevech; uvedli jsme již výše, že

Kant v íši vcí o sob svazku kausálného neuznává, a proto není tam
pomru píiny a úinu, vc o sob tedy nemže se nazvati píinou.
Mimo to odporuje zákonnosti vbec i nutnost dvou píin. Jedna z obou

nedostauje k tomu, aby úin povstal, ale tím pestává býti píinou,
a je pak pouze nutnou podmínkou. Jeli skutenou píinou vc o sob,
tedy nemže míti dj ješt píinu ve zjevech, to by byla jenom píina
zdánlivá. Porovnámeli adu zjev s adou obraz v zrcadle mnících
se dle toho, jak pedmty se pohybují, není jeden obraz úinem ped-
cházejícího, akoli po sob nezmnitelné následují. Píinou obrazu je

vždycky pedmt paprsky do zrcadla vysílající. Dle obdoby této by ne-

bylo mezi zjevy pravé zákonnosti, zákonnost zjev by byla jen obrazem
zákonnosti vcí o sob. Však u Kanta zákonnost platí práv jen ve

zjevech a on vykládá svobodnou vli tak, že pi každém inu zasáhne

vc o sob do kausálné ady zjev. Tím by se ada vždy perušila,

a pedcházející zjev nelze nazvati píinou následujícího. Co samo sebou

nemže zpsobiti úin, nemohu nazvati píinou. A jeli zjev dostatenou
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píinou úinu, není zase teba píiny nadsmyslné, ta by pak vlastn

k úinu niím nepispla, a není tedy žádnou píinou.

Tmito výtkami jest Kantv dkaz o možnosti svobody transcen-

dentální úpln zvrácen.

Zbývá nám ješt vyšetiti, jeli transcendentální svoboda postulátem

jrraktického rozumu, jeli jí ku mravnosti teba. Postulát tento odvozuje

Kant z kategorickébo imperativu; ty máš, tedy mžeš (Du sollst, also

du kannšt). Na dsledek tento dává Arth. Scbopenhauer drastický

píklad o zadluženém obchodníku, který udlal bankrot: každý uzná,

že chudák platiti má, a on pece nemže, nemaje ím. Scbopenhauer

ovšem užívá slovesa soUen zde ve smyslu peneseném. Sollen znamená

jednou mravní povinnos a po druhé dluh. eknuli, že má kupec platiti

a nemže, jest to nco jiného, než když eknu, že má mluviti pravdu.

V prvním pípad pipouští se výmluva, ve druhém nikoli, tím práv
stává se imperativ kategorickým. Všeobecnost a nepodmínnos nevzí
ve form imperativu, nýbrž v obsahu toho rozkazu, v tom, co se po-

rouí. Všeobecným jest imperativ tehdy, jeli výsledkem ethického soudu,

jen tehdy nepipouští výmluvy. Pedstavímeli si jednoduché pípady, ná-

sleduje soud ethický nutn a vzniká souhlas nebo hana vždycky stejn.

Tím vysvtlením ztrácí imperativ podstatného znaku, rozkazovací formy,

není to imperativ, nýbrž absolutní ethický soud, a s formou imperativu

odpadá i Kantv dvod transe, svobody. Nutnos ethického a vbec
esthetického soudu se dále vysvtlovati nedá. Pro se nám líbí více

jednota v rozmanitosti, nežli jednotvárnost anebo zmatek, kdož vy-

zkoumá? Rozhodne o tom psychologie anebo metafysika?

Zákon mravný není ratio cognoscendi pro transcendentální svo-

liodii. Vdomí mravní povinnosti jest pvodu empirického. (Wollny, Í'ber

1 rciheit und Charakter, p. 16.) Svdomí naše vyvinuje se vychováváním
I jest nestejn vyvinuto u jednotlivých osob, vývoj jeho podmínn jest

/délaností i bohatostí životních pomr. Mravnost zdokonaluje se bhem
isu, o emž djiny patrné podávají doklady.

Za dvod pro neodvislos vle uvádí se také naše sebevdomí.
Lichtcnberg praví, že „se zetelností mnohem vtší víme, že vle naše

!<st svobodnou, nežli že všecko co se dje, musí míti svou píinu,
Lichtenberg, Verm. Schriften, p. 70.) Každý jest si vdom, že jest

jiánem in svých, a piítá i)roto i jiným lidem iny jejich." I' Des-

cartes je toho náhledu. „Svobody a nepedpojatosti, která jest v nás,

tak sob jsme vdomi, že nieho není, co bychom znali dokonaleji."

(Principia phil. 55. 41.) A my pece musíme nejlépe vdti, zdali svo-

'dné urujeme své jednání ili nic.

Než i tento dvod pozbude moci, uvážímeli, že vle ili clitcní

ní nic jiného, nežli stav pedstavy, vlastn uvdomní stavu napjetí

pi vymaování jejím z útlaku, vidomá žádost. (.1. Durdík, Psychologie

§. l-if)., lól.) My pohyby pedstav ve svém nitru skoro nikdy nepe-
hlížíme a neznajíce složitý mechanismus, kterým chtní vzniká, domníváme
><•, že vzniká neodvisle. Domácí pán nebývá vždycky nejlépe o tom
/jiraven, co v dom jeho se dje. Bez našelio vdomí vykonávají pred-

*avy složité a rozmanit pohyby, a když tyto vyzkoumati chtjíce,

iirátíme pozornost k svému nitru, mní so tím již jiroudy pedstav
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a zaostují se jiné klenby v našem vdomí. Kdo mže se pozorovati

v rozhoení, leknutí a smrtelné úzkosti? Když se zanu pozorovati,

již stavy ty minuly. Nemžeme se tedy v ohledu tom spoléhati na své

vdomí. Víme ostatn, že není vle lidská žádnou zvláštní mohutností,

že jest to pojem abstraktní, kterým zahrnujeme uritý druh stav našich

pedstav. A žádný stav pedstavy, žádné napjetí její nemže býti ne-

odvislým. Již pojmem svým ukazuje napjetí na njakou píinu, motiv.

Proto jest vle bez motiv, vle nezávislá, napjetí pedstavy bez píiny
vlastn protivou, contradictio in adjecto.

Vle na motivech nezávislá by také nemela nikdy ani ceny mravní,

nebo jenom se zetelem na motivy nazýváme vli dobrou, jenom jimi

stává se pedmtem souhlasu nebo hany. Vle indiíferentní jest vcí
soudu ethickému lhostejnou. Nerozhoduje tedy o svobodné vli naše

vdomí. A i to vdomí o svobod vle jest jenom zdánlivé. Jest to

vdomí pouhé svobody zevnjší. lovk jest si vdom, že mže, co

chce, — ale že by chtní jeho bylo bez motiv, neodvislé, indiíferentní,

toho si vdom není a to také íci nechce. Píinou omylu jest zde

jenom nejasnos pojm : oba pojmy svoboda zevnjší i indiíferentismus

oznaují se jedním slovem a zamují mezi sebou. Kdy by motivy ne-

psobily a nemnily chtní lovka, nebylo by možno jeho vychování

ani zušlechtní. Psobivé motivy jsou jediným prostedkem, kterým

pedagog smr vle chovancovy obrací k dobrému.

Uznámeli motivy za píiny chtní a projev své vle, uznáváme
platnost zákonnosti i v život vnitním, i vládne v pochodech vnitních

kausalita tak všeobecn a nutn, jako ve zjevech vnjších. Píiny jsou

jiné zde a jiné tam, a pomry kausálné v nitru našem se tedy roze-

znávají od píinných ad ve svt pedmtném. Ta rznost mezi po-

hybem a stavy vnitními také hlavn pispla k tomu, že se upírala

zákonnosti vláda v pochodech duševních.

Vidíme, že dvody, jimiž se dokazovala možnost svobody transcen-

dentáluí i neodvislosÉ vle vbec, nic nedokazují, že jest závislost vle
na motivech patrná a že každé chtní dle zákona kausálného musí

míti svou píinu.

Máli chtní svoji píinu, musí píina ležeti mimo chtní, nebo
pojem causa sui jest protiva, chtní není samu sob píinou imma-
nentní, protože píina taková nic není. Nco jest samu sob píinou,
to tolik, jako že to píiny nemá. Pojem causa sui vznikl ve stedo-

vku zamováním logického dvodu s píinou a bylo ho užito pi
ontologickém dkazu o jsoucnosti boží. Paralogismy dkazu toho ukázal

Kant tuk jasn, že jest od doby jeho dkaz ten ve filosoíii jenom
památkou historickou.

Pátrámeli po píin vle, nesmíme nikdy zosobovati abstraktní

ten pojem a stále míti na zeteli, že pojmem tím zahrnujeme jen uríte

stavy duševní. Stavy ty vznikají pocity smyslovými a vjemy a závisí

i na stupni duševního vývoje. Duševní vývoj jest výslednicí všech pedstav,

které si lovk bhem života osvojil a které tvoí v jeho nitru pevné

tlumy. Na tch závisí osud každé pedstavy, nov do mysli vstupující.

Jeli pedstava v napjetí, uvdomíme si stav ten jako chtní.
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Není tedy chtní žádnou bytností, na kterou povýšiti je chtl

Schopenhauer, není to vc o sob, není to Kantovo „reines Selbst-

bewusstsein," které pojal Fichte jako „pouhé já" (reines leh) a Schelliug

s Heglem jako „absolutum" — nýbrž chtní jest pítomným stavem

mého nitra, který jest podmínn celým mechanismem pedstavování,

podmínn vjemy pítomnými i minulými a který jako stav výslední se

bez píiny mysliti nedá. Máli vle píiny, jest píinami tmi urena,

determinována. Ponvadž vnímání jest podmínno smysly a duševní

innost lovka závisí i na organismu tlesném, závisí na pirozenosti

lovka i každý duševní jeho stav. Kdežto organismus jednoho lovka
urychluje pohyby pedstav, u jiného je zdržuje. Tlesná pirozenost

dává povaze lovka uritý ráz a poznání její jest proto uiteli a

každému, kdo i a vli jiného psobiti chce, velmi dležito. ada stav
duševních provázena je vždy píslušnou adou stav tlesných. Yyvinujíli

se stavy tlesné snadno a pravideln, myslí a žádá lovk klidn a

jasn. Pakli stavy tlesné nesnadno se vyvinují, zadržují tím i pohyb
stav duševních, protože ob ady jsou podružné. V rozjaenosti zase

ada stav tlesných roz\inuje se automaticky naped, pohání i ped-
stavy k rychlejšímu pohybu, a lovk se pekvapí. Chtní vzniká tu

bez uvážení, a lovk pozdji inu svého lituje. Fysiologický vliv tento

jest jednou z píin, kterými se stav duševní u lovka uruje.

Stav nitra našeho determinuje se mimo to soudy ethickými.

\ pípadech jednoduchých se soudy u všech lidí shodují, souhlas nebo

hana jest se zjevy nerozlun slouena. Síla a moc záliby závisí na

živote pedcházejícím a na pomrech tlum pedstav již osvojených.

Opakováním soudu ethického vznikají idey, vzory trvalé, které utkví

v hlavní skupin osvojených pedstav a dávají jí význaný ráz, nazýváme
pak skupinu tu charakterem. Charakter rozhoduje nad osudem všech

pedstav nov vstupujících, uruje všecky stavy duševní i pomry pedstav.

Charakterem stává se lovk neodvislým na zmnách zevnjších. Této

neodvislosti íkáme volnost a rozeznáváme ji od svobody vle, vle
naše i pi volnosti jest urena píinami, motivy. Mezi všemi motivy

jest však charakter motivem nejmocnjším, tak že ostatní motivy mnivé
rozhodující psobivosti nemají. Nech dje se cokoli, smr našeho chtní
se nemní, proto jsme volni. Volnos nejen že zákonnosti neodporuje, ona

ji i pedpokládá. Hez psobivosti motivu nepsobil by charakter, lovk
by byl vydán rozmanitosti náhody, a vle jeho byla by ttinou vtrem
se klátící, byla by skuten indiiferentní. Indifferentismus odporuje

zákonnosti a iní mimo to i mravní odhadování našich in nemožným.
Chcili psobiti na vli lovka, nemohu to provésti jinak, nežli

íi'. jeho ethické poznání zdokonaluji a navádím jej k soudm ethickým.

Pedvádím mu pípady snadné a jednoduché, které všecko nedoroz-

umní vyluují. Když lovk soudí, sesiluje vznikající souhlas nebo hana
ideu mravní, a ta se pak zmocní vlády v mnivých skupinách pedstav.

Tak vychováváme charaktery. Šetímeli pi tom zákon psychologických,

I»ri(házíme snadno k cíli, auot jest mravné vychování snadnjší než

\.Milování k nemravnosti, zlob. V prvním pípad mžeme se sj)()leh-

nouti na ethické soudy, které bychom v druhém pípad potlaovati

musili hovním chtím smyslným, vášním etc. Proto jest výsledek

osVETA 18í<6. :.. 26
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inravuébo vychování celkem uspokojující i pi patrném nerozumu a

pevrácenosti zásad u vtšiny pstoun.
Znánieli charakter lovka, známe tudíž i rozhodující píinu a

m/.cine pedpovdti úin t. j. chtní ili smr vle v kterémkoli pí-

pad. V náhledu tom souhlasí s námi i Kant, který se nedal všude

másti transcendentální svobodou. „VziiJedem k empirickému charakteru

není žádné svobody. Mžeme tedy pisvditi, kdy by bylo možno tak

hluboko vniknouti ve smýšlení njakého lovka, jevící se iny vnit-

ními i vnjšími, aby nám byla známou každá i nejmenší pohnutka a

tolikéž i všecky podnty vnjší — že bychom mohli vypoísti, jak

v budoucnosti se zachová, a to tak jist, jako vypoítáme, kdy nastane

zatmní slunce a msíce" (Krit. dr. r. Vern. Rosenkranz p. 230).

Uvážímeli tedy pirozenost lovka a celý vývoj jeho povahy,

mohli bychom, znajíce obé, skuten i)edpovdti na jisto, jak se

v daném pípad zachová. „Jakmile jsem vyzkoumal lovka jádro,

vím také, co zamýšlí a co vykoná." (Schiller.) Jinými slovy: Není
možno, aby lovk urité povahy v uritém pípad odhodlati se mohl
ku kterémukoli ze dvou in sob odporných a stejn možných. Roz-
hodnutí jeho jest vždycky motivy ureno a vyplývá nutn z daných

podmínek. „Archimedes musí zrovna tak nutn zstati ve svém pokoji,

když je zaven, jako když je tolik zahloubán do nkteré záhady, že

mu nenapadne vyjíti ven" (Voltaire, Le philosophe ignorant). Tento

determinismus jest tak pirozeným, že se objevoval již za dob nej-

starších ; avšak pojem volnosti nebyl vytíben logicky, a chtní nebylo

objasnno psychologicky. Proto se všichni vzpírali proti myšlence deter-

minismu a nemohli ho srovnati s píetností. Determinismus zdál se

lovka pi duševním dji snižovati na neinného diváka, a proto za-

stávali pojem absolutní, indifferentní vle.

Ne dvody spekulativní, nýbrž ohledy na ethiku a theologii zjed-

naly absolutní svobod vle nadvládu. Ve stedovku milo se i dvojím

loktem, byla dvojí pravda (philosophice válet, theologice non válet).

Filosoficky platil determinismus a theologicky indiiferentní vle, teba
že filosof i theolog byl jednou osobou. Píkladem jest Jan Buridan

v Paíži, žák Viléma z Occamu. Ve filosofii determinismus uznával a

theologicky jej vyvracel. Tu tvrdil, že by bylo pi determinismu roz-

hodnutí vle nemožno, když psobí na ni dva motivy stejn mocné, ty

by se musily udržovati v rovnováze, a výslednice byla by nulou. Ne-
smrtelným stal se Buridan svým píkladem o oslu, kterým se ta rovno-

váha motiv drasticky znázoruje. Hladový osel, stojící mezi dvma
otýpkami sena, úpln stejnými a stejn daleko vzdálenými, musil by

l)rý dle zásady determinismu hlady pojíti, nemoha se rozhodnouti pro

žádnou z otýpek, ježto na nj ob psobí mocí stejnou a protivnou.

S píkladem tím zabýval se pozdji také Spinoza. Dokud byl v první

dob svého tvoení, hájil jako stoupenec Descartv svobodnou vli a

píše o eeném oslu : „Kdy bychom na míst osla si myslili lovka
v rovnováze takové se nacházejícího, lovk ten by ne za bytos roz-

umnou, nýbrž za osla nejhanebnjšího považován býti musil, kdy by
hladem a žízní zahynul" (Cogitata raetaph. c. 12). Ve své ethice však

Spinoza již mluví jinak: „Co se konen tvrté námitky (o oslu Burida-
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nové) týká, tu prohlašuji, že docela pipouštím, že by élovék v rovno-

váze takové se nacházející, hlady a žízní zahynul" (Ethica. Prop. II.

schol. ult). Pipouštjíce dsledek tento, dodáváme jen, že pípad takový

dle nauky nové psychologie není možný, a taková rovnováha nastati

nemže. Mžeme míti vjemy jenom po sob, v urité posloupnosti.

Jakmile spatí osel první otýpku, nezbude mu asu k percepci druhé,

protože pedstava otýpky první psobí na hladového osla tak mocn,
že po ní následuje ihned pohyb a in. Dva stejné pedmty nejsou

j)ro vli naši stejnými motivy, o síle a psobivosti každého rozhoduje

také ten stav duševní, za kterého byl pedmt percipován. Aby byly

obé otýpky percipovány souasn, musily by splynouti v jednu, jinak

následují pedstavy jich vždy po sob.
Mezi pedstavami vládne zákonnos tak neomezen, jako mezi

bytky reálnými,, ale sílu pedstavy nesmíme stotožovati se silou a po-

vahou pedmtu, síla pedstavy závisí ješt na podmínkách subjektivních.

1'roto jeví se zákonnos v pochodech duševních jinými pomry, než ve

zmnách pírodních. Pi zjevech vnitních jest podmínkou také piro-

zenos, letora a jednotlivé projevy vle jsou výslednicemi tak složitých

družin motiv, že se ve skutenosti prozkoumati nedají, i mžeme si

jen v theorii vytvoiti obraz jejich složení. Porovnávámeli každý projev

vle s výslednicí, musíme pipustiti také ten pípad, že výslednice jest

nulou. To nenastane pi vnímání dvou pedmt rovných a opan
oznaených, nýbrž tehdy, když dva rzné iny oba mají své posily

v našem vdomí, ale posily žádného nejsou tak mocné, aby pedstavu

protivnou potlaily. Pesvdili se milenec, že povaha vyvolené jeho

není tak ušlechtilá, jak si pedstavoval, že ho klame, nastane spor,

boj lásky a nenávisti. Boj tu mže trvati dosti dlouho a pi rovnováze

motiv protivných pichází lovk teprve k rozumnému uvažování. Oby-

ejné rozhodne percepce nová, která té neb oné stran dopomže
k vítzství. U vcech života obecného nerozhoduje rozum skoro nikdy.

Rozumem rozhodujeme smr vle jenom v takových pípadech, které se

osoby naší netýkají. Když nmecký djepisec kolísá pi soud o ped-
nosti mezi dvma ínskými císai, rozhodne spor vždy chladným roz-

umem. Záhady mathematické, logické a vbec záhady vd exaktních

naleznou v nás objektivní soudce, a i zde mže vzniknouti strannictví,

když nókterý náhled a smr zastupuje osoba nám nepátelská nebo

pátelská. Dr. Diihring v Berlíne neuznává zásluhy Helmholzovy o aku-

stiku zvlášt a fysiku vbec, protože mu pipisuje inné úastenství

pi svém vylouení z uitelského sboru university Berlínské. Ve sku-

tených projevech vle má rozum, má objektivní vztah pedmt vliv

Velmi nepatrný. V ohledu tom platí v plném znní slovo Spinozovo

:

„Snaha nedá se potlaiti ani vyhubiti, le snahou protivnou a moc-

riéjší" (Eth. IV. prop. 7). Krátký obsah pedešlých vt jest ten, že

pi projevech vle, týkajících se osoby naší, rovnováha motiv nikdy

nenastane, a není pípadem nemožným. Pedstava vlastního „já" lo-
vka obecného a pevný charakter lovka mravné vyvinutého rozhodují

<vojí silou vždy o smru výslednice vle, a k nejvyšší instanci roz-

umového uvažování se proces nikdy nedostane. Pedstavy jsou v pohybu

stálém, vedou v proudu života stálý boj, a kdo chce íditi jejich pohyb,

2(i*
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musí rozuiuti zákonm duševnílio linuti. Neustále jen kázati, to nic

neprospívá, musíme poznati svj as a v dobu i)nliodnou posilniti ony

pedstavy, z kterýcli vznikají ethické soudy a idey mravní. „Mravo-

kárci by méli nahlédnouti, že výitky nepsobí j)rospšn proti citm,

a že jenom žádos mže pekonati žádosf. jinou." (Helvetius, de esprit,

Paris 1770, j). 128). Úinek motiv dá se pekaziti jenom motivy

stejnorodými a protivnými, a v oldedu tom porovnati lze pomry stav
vnitních s mechanickými vztahy tles hmotných.

Zastancm svobody absolutní bylo by také nesnadno odpovdti
na otázku, nazvouli svobodným lovka na mysli chorého, iny jeho

nejsou píetné a pece mu nikdo neupe, že jest lovkem. On má
také vli, chce to a ono, ale ])ohyb pedstav jeho jest nesrovnaný,

tlumy a družiny vznikají jenom souasností a posloupností pedstav,

utkvní nkterýcli pomr soudem etliickým pekáží nedokonalost pí-

slušných stav tlesných. Obhájce svobodné vle musí uznati jen roz-

umného lovka za svobodného, a my zeptáme se ho ihned, koho že

za rozumného považuje? Stopujemeli rozliné stupn lidské vzdlanosti

od arickélio kováka až k mužm, kteí se proslavili ve vdách, vidíme,

že se lidé samostatností pi svém jednání velice rzní, a pece nazvali

bychom všecky stejn rozumnými. Rozumností nemyslíme zde uenost,

nýbrž normální schopnost k myšlení. Všichni rozumní nejsou stejné

svobodnými, nýbrž vzdláním mravným se svoboda jejich zdokonuluje.

Ale pak to není svoboda absolutní, indifierentismus, ta není zdokonalo-

vání a vbec stupování schopna. Menší neodvislos jest již odvislostí

a žádnou absolutní svobodou. Stupování samostatnosti pozorujeme

v život každodenn, pozorujeme je i v djinách. Stupování samo-

statnosti lovka se však protiví víe ve svobodnou vli, a proto iiení

absolutní svobody.

Na druhé stran však lze stupování samostatnosti vysvtliti

docela pirozen vývojem charakteru ; ím pevnjšími a obsáhlejšími

stávají se osvojovací tlumy, tím menšího vlivu dopávají pedstavám
nové do mysli vstupujícím, až tyto svj vliv na smr vle skoro docela

ztrácejí. lovk nezávisí více na nahodilých okolnostech, stal se volným.

Volnost v pravém smyslu slova jest ideálem, ve skutenosti psobí na

chtní naše i okolnosti, nabývají nkdy pomrn veliké moci proti

tlumm charakteru. Volným jest dle písma sv. jenom bh • ili jest

„nejvýše svoboden." Tato nejvyšší svoboda jest pravou protivou svobody

absolutní, dle níž bytosti svobodné lze rozhodnouti mezi dvma iny
protivnými a stejn možnými. Ve smyslu tom nebyl by bh absolutn

svoboden, nebo jemu jest nemožno rozhodnouti se pro nco zlého. Se

svobodou absolutní se zákonnost nesrovnává, lovk jednající nemohl
v daném pípad jednati jinak, než jednal. Chtní následuje s mathe-

matickou jistotou z daných praemiss, „a to s nutností jakousi piro-

zenou, ne menší než jakou kámen k zemi padá" (Hobbes, De civ c. 1).

Dvody až dosud uvedené svdí vesms pro determinismus vle.

Zbývá ješt Kantv postulát mravnosti. Pojem povinnosti a mravního

závazku by dle náhledu Kantova nemohl vzniknouti ani obstáti bez

absolutní svobody vle. Tu by nám zstal ješt spor, a to velice vážný.

Mžcli býti sporu mezi pravdou a mravností? Pokusíme se tedy od-
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straniti i tento spor a vysvtliti jeiio vznik, abychom uhájili stanovisko

jednou již zaujaté.

Determinismus iní na píinách závislými všecky iny naše, konání

dohra i zla. Síla pedstav a motiv neídí se vlí naší, vše vyplývá

nutné a vyvinuje se dle nezmnitelných zákon psychologickýcls dle

zákon kausálných. Jak se to srovnává s píetností lovka V Vidimeli

lovka zámožného udlovati almužnu a podporovati chudé dlníky

píhodným zamstnáním, schvalujeme jeho jednání, ekneme, že koná

dobré skutky. Podporujeli jeden chudák druhého, soudruha v bíd,

obtujeli nkdo svj život a blaho za jiného, obdivujeme se jeho cnosti,

nazývajíce ji hrdinstvím. Jsou tedy rozliné stupn dobra, kterými se

lovk stává pedmtem našeho souhlasu a chvály. Determinismus uí,

že všecky ty dobré skutky následují stejn nutn z daných motiv;
pozbývají tím snad dobré skutky svojí hodnoty? Nikoli, všecky dobré

ty skutky následují nutn, avšak nutné jenom z ethických motiv,

,s dle motiv práv ídíme se pi odhadování in. Zde budí v nás

zálibu podmínka in tch, mravný charakter — ten budí v nás zálibu

nepodmínnou, chválíme jej a neptáme se, ím stal se tak dobrým.

Charakter mravný podoben jest stromu dobré ovoce nesoucímu, rádi

jej vidíme v zahrad : a on vlastn nemže jiné ovoce nésti než dobré,

pece mu tu dobrotu piítáme a výše nad ostatní jej ceníme. Ye chtní

a žádostech lovka vládne zákonnost, každý stav nitra jest nutným

následkem daných motiv. Jestli mezi motivy rozhodují o smru vle
cthické idey, utkvlé a dokonale osvojené to ethické soudy, nazýváme

vli lovka mravnou. Pi tom nezapomínáme na rozdíl sil mecha-

nických a motiv psychologických, které jen kvantitativními pomry se

shodují. Motivy ethické nejsou mimo nás, nejsou nco, co bychom

pozorovali objektivn jako neinní diváci. Motivy ty, idey, jsou pod-

statnou ástí našeho nitra, urování a psobení jejich jest psobení

naše, a my tedy právem iny své sob piítáme. Odhadování jest zde

neodvislé na tom, jak ty idey utkvly, jak se charakter lovka stal

dobrým. K utvrzení ideí tch vedeni jsme byli vychováním, zkušeností

života, píkladem a vbec všemi vcmi, které pomry ethické na mysl

uvádjí. Jsmeli pivedeni ku pomrm takovým, jest souhlas náš vždy

zabezpeen, a jím se idey v nitru upevní. A když i víme že lovk
vychováním se stal dobrým, pipisujeme mu pece iny jeho. kterých

by nyní nekonal, kdy by byl vyrostl bez moudrého vedení. in dobrý

má v záptí zálibu, skutek nešlechetný vždycky hanu bez ohledu, ne-

podmínnou. Vím dobe, že jest povaha vcí taková, že nemohl jednati

dobe, ale pece zavrhuji skutek jeho, a i)ovaha jeho budí ve mn cit

nelibý.

Zavrhujeme skutky zlé, zavrhujeme charakter nemravný, ale majíce

na mysli nutnost zákoimosti, omlouváme lovka, který zlo koná. Deter-

minismus chyby zavrhuje ale zárove vysvtluje a tim zloince omlouvá,

ti) jest práv krásné a povznesené jeho stanovisko. Výši stanoviska

toho i pravý humanismus oznauje okídlené slovo paní Stalové : „Kdo

všecko pochopí, ten všecko odpustí. ** Stanovisko toto jest ideálem,

jenom bytost úpln dokonalá odpouští svým nepátelm. Odpouštti

nepátelm, upímn jich litovati, je omlouvati, to jest jedna z nej-
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vznešenjších ideí kesanství. A determinismus vede k dobrotivosti této

vykládaje píiny, které vedly zloince ke spáchání zloinu. „Odpus jim,

neb nevédí co iní." lovk, který dospje k tomuto stupni blahovle,

není schopen záští, nenávisti a hnvu, stává se povahou svojí po-

vzneseným nade všecky sváry i tenice života všedního, nad svízele a

trampoty strastiplného boje o život.

Determinista souhlasí se zastancem svobody absolutní pi za-

vrhování zlého inu, v piítání jeho se oba rzní. Tento nikoho

neomlouvá, onen dlá v piítání rozdíly. Komu se mravného vzdlání

nedostalo, tomu se chyby cele piísti nedají.

Pi vší zákonnosti v pochodech vnitních, pi vznikání i psobení

charakteru máme na zeteli, že to jest osobnost naše, která chce a koná.

Všecky ty rozhodující pedstavy a idey jsou jenom projevem osobnosti

naší, my jich neoddlujeme od osoby. Projevy vle jeví se naše osobnost,

ony jsou jejím životem a musíme jí je tedy pipisovati. Bez nich ne-

mli bychom pro osobnost žádného znaku, zstal by nám prázdný pojem.

Osobnost není mimo zákonnost dj vnitních, nýbrž zákonnost jest

principem, kterým se náš vnitní život spravuje. Determinismus tento,

který Herbart k vli rozeznání od fatalismu determinismem vyšším na-

zývá, neodporuje píetnosti, ba si)ravedlivé piítání teprve ze zákon-

nosti a determinismu vyplývá. Prozírámeli zákonnost v projevech vle,

mžeme milovati i nepítele, a jenom tehdy. Také Spinoza povznesl se

na tuto výši velikostí mravní. Pronásledován od svých zelotických spolu-

vrc, osoován, podezíván ba i zákcnicky napaden, nepozbývá pro-

stého klidu duševního a píše : „Já jinak nemohu a vy také jinak ne-

mžete; to jest píinou, že vám nezloeím." Kdy by byli samí takoví

skutení detcrministé na svt a kdy by všichni takto smýšleli, nastal

by nám zlatý vk ; zmizela by nenávist i národní záš, zmizely by sváry

politické i tenice sociální — nastala by doba míru, lásky a všeobecné

snášelivosti.

A ješt jedna námitka : Snad determinista vda, že in jeho nutn
vzniknul, nemže inu svého litovati, nevznikne v nm úmysl k polepšení?

Snad jest zde kategorický imperativ s absolutní svobodou „ty máš, tedy

mžeš" jediným podntem ku zdokonalování lovka? Tuto poslední ná-

mitku vyvrátíme nejsnadnji. Determinista uznává nutnost inu, který

jest nutným následkem daných píin — ale rozhodující píinou jest

charakter lovka. Vznikneli nelibost nad inem, pevádí se na motiv

inu, na povahu lovka. Nemohl jsem jinak, protože charakter mj
jest hoden hany a opovržení každého lovka. Nelibost nad inem
svdí o špatnosti zásad mých, vyslovuji zde hanu sám nad sebou, nad

svou osobností, ímž stud a pravá lítost vzniká. Ethický soud, jednou

vykonán, stává se silou, která optováním jeho roste a družiny osvo-

jených pedstav uvádí v pohyb. Všecky iny, které ethickému soudu

odporují, mají v záptí nelibost a nespokojenost. Nelibost nad vlastní

osobností a lítost vzniká v každém stavu normálním, když ve stavech

vnitních panuje pirozený pohyb nebo klid. Pohyby prudké a boulivé,

chtíe, vášn a náruživosti zadržují tvoení soudu mravného, a proto

lovk vášnivý nejvíce jest schopen poklesk proti svému charakteru.

ím pravidelnjší jsou ady stav vnitních, tím více síla ethických ideí
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vzrstá, a sice vzrstá opakováním nelibosti pi každém poklesku. Tak
se síla ideí zmnožuje a pibližuje k svému ideálu, charakteru, v nmž
jen ethické idey rozhodují a jenž není skutku jim odporujícího schopen.

lovk charakteru takového koná pak dobré skutky tak nutn, jako

padá nutn kámen podpory zbavený.

Lítos neb hana ethické soudy provázející, kterou svdomím na-

zýváme, vzbuzuje v lovku snahu po zdokonalení povahy, a determi-

nismus proto nevede ke lhostejnosti. Kdy by i nkdo to pesvdení
ml, že jest charakter a osud lovka nezmnitelný, které pesvdení
však z determinismu neplyne, pece se sám k sob lhostejným státi

nemže. I to jest pouhou frásí, že Turek fatalista proto skládá ruce

v klín : ped dvma sty roky tatáž víra inila janiarské pluky po-

strachem celé Evropy. Svdomí jest výslední stav duševní, který ne-

závisí na bludech spekulativních : a názor svta jakkoli se mní,
zstává svdomí silou stálou, která vždy psobí, nikdy se utlumiti nedá

a parabolu lidského chtní vždy obrací k jednomu smru, jako obrací

líravitace kámen, jakýmkoli smrem vržený, vždycky ke stedu zem.
Všecky spekulativní bludy na svt, minulé i budoucí, eudaimonismus

i fatalismus nemohou nikvly potlaiti sílu mravního soudu.

Jeli vbec lichá myšlenka, že nkterý spekulativní názor škodliv

nebo prospšn psobí na jistotu mravního soudu, je lichá i domnnka
ta o determinismu. A vezmemeli vc pouze theoreticky, jest lítost a

snaha polepšiti se pímým výsledkem determinismu. On pevádí in
na povahu a piítá charakteru, lovk musí uznati povahu svou za

špatnou a snažiti se zdokonaliti ji. Absolutní svoboda vedla by lovka
k lítosti neinné: molil jsem dobe jednati, ml jsem, ale již jest pozd,
dobrý úmysl jen pro budoucnost zstává. Dle názoru deterministickéiio

psobí snaha ihned, lítostí stává se již charakter lepším. Mravní idey

jsou tak jisty, že nepotebují dkazu, a stojí tak pevn, že nepotebují

podpory. Náboženský kultus je nepodpírá ani jim neodpírá, ale sdružuje

- nimi ideály lidstva, a v tom jest jeho pravá moc a síla.

Není svobodné neodvislé vle, jest jenom neodvislosf charakteru

mravného na okolnostech vnjších, jest volnost. A i té není vlastn na
svété, lovk teprve má dospti a dospívá jeden více druhý mén k té

výši mravní, na které mu není více možno uiniti nco zlého, nco proti

mravnímu pesvdení. Tato volnost lovka, kterou chváliti musíme
vždy a všude, není skoro nikdy jedinou jelio zásluhou. Rodina a škola,

ve kterých byl vychován, soudruzi, pátelé, štstí i zkoušky životní,

to všecko jsoii motivy, jichž úinem jest jeho povaha mravná. A to

všecko neubírá ceny šlechetným skutkm jeho, jsou to projevy povahy,

která se nám líbí a líbiti musí bez podmínky. Také to neubírá oškli-

vosti skutku zlému, haníme jej vžily, haníme špatný charakter, který

jest jeho píinou — ale omlouváme osobu, jelikož se špatná j)ovaha

jeví jako následek motiv, vzniku volnosti nepíznivých.

Pro jtedatroía absolutní svoboda nemá ceny, a kdy by byl lovk
skutené svoboden a vle jeho na motivech nezávislou, nebylo l)y j)eda-

tíogiky vbec. Clohou vychovatelovou jest vypstovati charaktery a uriti

trvalý smér jejich vle dle ideí mravných. Kdy by chtní lovka ne-

záviselo na motivech, nemohl by na né nikdo psobiti, ('lovék by byl
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iiidifferentiiím a zstávalo by mu vždycky stejn možno, vykonati skutek

dobrý nebo /lý. Žádným vychováním ani žádnou vzdlaností by lovk
nedospl na výši mravné povahy. Závisíli však chtní každé na motivech,

dá se smr vle íditi, když znajíce zákonnost stav duševních, úinliv
motivy v mladé mysli vzbuzujeme. A to jsou ethické soudy, které v duši

umle vzbuzujeme. Jednoduchá ta vc v tbeorii jest ve skutenosti ne-

snadná. Musíme znáti píznivý okamžik, ve kterém soudy nejvíce utkví.

Odíváme dané píklady rouchem zajímavým, šetíme rozmanitosti ve

stídání formy vnjší a nerušíme ducha v innosti osvojovací zbyteným
odvodováním soudu mravného. Píklady ze života, bajky, písn a

jindy zase vzletná chvaloe se musí pkn stídati, aby byl duch stále

zamstnán a stále udržován v pružnosti. Rozkazem, trestem a odmnou
udržujeme poádek a nutnou káze, ale charaktery se tmito vnjšími
prostedky vytvoiti nedají. Žák musí mravné soudy tvoiti samostatn,
musí procítiti sám radost nad dobrem i opovržení a nelibosÉ, která

provází skutek zlý.

Jeli však duch mladý ponechán vlivu lidí zvrhlých, kteí bud
z nerozumu, bud ze zlé vle utlumují vznik ideí mravných podporo-
váním chtí a špatným píkladem, stane se z lovka zlosyn. Zloba
vzniká toutéž zákonností jako cnost a vznešený charakter; proto není

nikdo sám sebou tím, ím jest. Faktum to nedá se vyvrátiti, deter-

minismus následuje z nho docela nutn, a jenom zamování s fata-

lismem, s determinismem vnjším bylo píinou, že cítili ped ním

hrzu. Deterministy byli : Mahomed, Hume, Spinoza, Luther, Calvin,

Locke, Herbart a j. Sv. Augustin, též determinista, píše: „Vle mé
zmocnil se nepítel a uinil z ní etz na mne a spoutal mne. Nebo
ze skutené vle jest chtí a ze chtíe stal se návyk; a návyk, jemuž

neodporováno, obrátil se v potebu. Tmito jako bych ekl lánky
spojenými drželo mne krut otroctví v poutech" (Vyznání). Kdy by

byla vle indifferentní, absolutní, svobodna, jak by se jí mohl zmocniti

nepítel? Avšak vle motivy determinovaná podléhá všem vlivm, dokud
neuiní mravný charakter lovka volným. Akoli nemá sv. Augustin

o mechanismu stav duševních ješt ani tušení, jest toto místo tak

pípadným jeho potvrzením, že by mohlo zajímati v Herbartov' psycho-

logii místo velmi pkného dokladu. Mechanismus pochod vnitních je

v pohybu nepetržitém, a lovk opravdov nemže nikdy íci slovo,

které pronesl v síni shromáždní zákonodárného Sieys : „Jsme dnes

titíž, jako vera. Ponme rokovati."

Nové vjemy psobí stále na charakter a na vli, kterou tento

se jeví, teba že vliv jejich jest nepatrnjší než vliv padající kapky
na žulový kámen, teba že jest nepatrnjší než vliv oteni šatu muse-

linového, kterým tanící bohyn indická zavadí každých tisíc let jednou

o kamennou krychli 9 stop vysokou, vliv ten vždy psobí dle zákona

píinnosti. Za dobu jedné antakalpi zbude z krychle jenom zrno písené,

a stálý motiv za dobu pomrn dosti krátkou zmní smr vle v protivný.

A jest ješté jedna vda mimo pedagogiku, jejíž výsledky jenom
determinismem vysvtliti lze, vda nejmodernjší, suchopárná v po-

chodech a pekvapující svými resultáty — jest to statistika. Poet
osob, které vykonají njaký in za uritou dobu k. p. v jednom roce.
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jest k potu osob, které iu ten vykonati mohly, v pomru stálém.

Pomr ten se až na úchylky nepatrné nemní po celé ady rok. Stálost

íslic moderní statistiky jest vtší, nežli íslic udávajících úmrtiios, a

tyto jsou ješt tak jistými, že pojišovací spolenosti své výpoty na

stálosti jejich zakládají. Morální statistika udává pomrné íslice nejen

pro celek, nýbrž i pro jednotlivé tídy obyvatelstva.

íslice ty mní se velmi povolnu a stejnomrné se stávajícími

pomry životními. Pravidelnost a stálost pomr tch jest jenom ná-

sledkem stálosti institucí spoleenských. Sociální pevraty, náhlé reformy,

epochální výzkumy technické mní životní pomry a proto mní i íslici

všeobecné mravnosti. Veliké pevraty mní ísla statistická. Z toho

soudíme, že životní pomry psobí mocn na lidskou vli. Každý lovk
jest dítkem doby své, jest závislým na spolenosti a na ideách, které

lidstvo v dob jeho zamstnávají. Kdy by Štítný, Hus, Žižka a jiní

v našem vku žili, docela jiné vci by hýbaly duchem jejich. Nikdo
nemže své nitro uzavíti vlivu asu svého, každá mysl pijímá celou

adu bžných zásad a myšlenek. Myšlenky závisí vždycky na vkolí
lovka, by mu toto i nepodávalo více než látku.

Pomrné íslo statistické jest stálým úinkem pomr životních.

Statistika roztiuje zloiny dle stav, vyznání, vzdlání i pomr osobních

a pispívá tím ku poznávání motiv. Výsledky její jsou pekvapující.

Adolf Wagner se tomu diví, že akoli jednotlivci jeví se ve statistice

jenom jako lenové velikého mechanismu svtového, pece se voln a

neomezen pohybovati mžeme. (Statistisch anthrop. Untersuchungen
Hamburg 1864. str. 44.)

Determinismem se výsledky statistické vysvtlují docela pirozen.
l'ukud setrvá spolenost i školství na uritém stupni vývoje, dje se

vychovávání charakter stejnomrn. Pedpokládámeli, že nemní se

také poet hlav fysiologicky schopných pi stejném spsobu života ve

spolenosti, zstane pomr charakter mravných i pokleslých veliinou

stálou. Zstávají tedy stejné píiny a nemní se proto úiny. Ku pí-
inám všeobecným pistupují u jednotlivc motivy zvláštní, mravnosti

píznivé i nepíznivé, ty se vyrovnají tím spíše, ím vtší poet osob

se zahrne pi statistickém poítání. Stav všeobecné mravnosti se vlastn

mní stále, zdokonaluje se, a zmna jest velmi zdlouhavá, patrnou

stává se jen pi porovnání dob vzdálenjších a pi náhlých pevratech.

ím vtší poet lidí blížiti se bude ideálnímu stavu volnosti, tím jasnji

se bude ukazovati pravidelnost ve statistice. Žádná dobrá snaha, žádná
šlechetná myšlenka nehyne naprosto. Názor a pojem dokonalosti se stále

tíbí, a jeden vk z druhého vyvinuje se pesn dle zákona kausálného.

„Všecky vky jsou spojeny etzem píin a úin, které spojují stav

svta pítomného se všemi pedcházejícími" (Turgot).

Pospolitost života ve velikých mstech, v továrnách, ve vojsku,

ve školách i družstvech je píinou dlouhýcli ad stejn vychovaných
charakter. V nové dob pospolitost ta velice pokroila, a tím vynikla

v zemích lidnatých také pravidelnos statistických dat. Žijeli více lidí

pohromad, vzdláním i spsobem života sblížených, vymují si náhledy,

a souhlasem vtšiny vznikají spolené zásady. Pi konkurrenci zásad

v život nerozhoduje ovšem nepedpojaté pemýšlení, nýbrž spsob,
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jiikýin se zásady ty zastávají a hájí. Obratný eník a píjemný spo-

leník snadnji prorazí svými náhledy a snadno utvoí stranu, ne-

jsouli zásady jeho hlavnímu rázu spolenosti protivné. Každý z pí-
vrženc jeho jest si vdom, že jedná a volí volné, a pece budou
voliti všichni stejn tak, jako jejich vdce. Z toho vysvítá, jak dležito

jest, aby byly mravn vychovány hlavy vynikající. Ty dávají ráz celému

okolí svému a opanují veejné mínní spolku tak mocn, že zásady jich

se stávají rozhodujícím motivem pi všech jjrojcvecli i inech jednotlivc.

Nastanouli pevraty, rozptýlí se dosavadní skupiny a tvoí se nové tídy
spoleenstva, což pivádí i patrnou zmnu celkové hodnoty mravní.

Cím více jest mravný cit vyvinut, ím hloubji zapustila pravá

vzdlanos koeny své v národ, tím mén jest tento pístupen mnivým
vlivm zevnjším. Volnos jest známkou jistého pokroku a stálého obratu

k lepšímu. Tuto volnos, kterou Drobisch osobní svobodou nazývá, po-

kládati lze za pojem, který pesn pojat, záhadu zákonnosti a svobodné

vle eší a vysvtluje. eský význam ten byl zaveden u nás dr. J. Uur-

díkem a jest volen šastn, nebo jest vyloueno zamování jeho s abso-

lutní svobodou i smyslem, ve kterém se ho užívá v život obecném.
Volnos vede k vznešenému názoru povinnosti, k snášelivosti pi

odhadování skutk cizích, vysvtluje poty statistické i všeobecný pokrok

k lepšímu, který se absolutní svobodou vysvtliti nedá. Deerminismus
nám ukazuje cestu, kterou k volnosti dospti mžeme, a uí nás, jak

psobiti máme na vývoj charakteru. Musíme utvrzovati ethické idey,

pesvdení lovka; pedsudky lze vykoeniti jenom vysvtlením a lepším

pesvdením.
Pedsudky opustí lovk bu dobrovoln, anebo jich neopustí;

jenom motivy silnjší a stejnorodé mají vliv na smr naší vle. Kate-

gorický imperativ ukáznl se býti nedostateným kriteriem dobra. „Ne
proto zlo jest zlem, že je zákon zapovídá, nýbrž proto je zákon za-

povídá, že je zlem" (Tomáš Aqu.). Ethický soud nahrazuje nyní impe-

rativ a staví dobro ped oi jako zvláštní druh krásna, krásna na lidské

vli. Vyšedše od nepopíratelnosti soudu ethického a zákonnosti života

vnitního, nakreslili jsme vznikáni mravné povahy a dospli k pojmu
volnosti. Determinismus vle jest zvláštním pípadem všeobecného zá-

kona píinnosti.

Ethické soudy hloubji vysvtlovati nelze. lovk, který celý 3vj
život kámen na silnici tlue, Napoleon, Newton i Shakespeare tvoí

v jednoduchých pípadech stejné soudy ethické. V pípadech složitých

však jest rozmanitost veliká, charaktery objevují se na obzoru jako

létací hvzdy, z nichž jedna svítí jasnji, jiná temnji a všecky zase

shry v tmu se ztrácejí. Díve i pozdji opustíme všichni tento svt,

íši zjev. Ani moc a sláva, ani statky pozemské nezadrží nutnos

zákon pírodních. Zemeli knížata a králové a umírají nejpednjší
synové svému národu. Co však s nimi neumírá, co je petrvá, co ne-

vymizí z nezvratných ad úin a píin, to jest hivna, kterou každý

pispl k blahu svého národa, k zlepšení mravnosti i vdní veškerenstva.

Každé slovo, které jsme promluvili, každý ádek, který jsme napsali,

každá myšlenka šlechetná, kterou jsme v srdci bratra zanítili, psobí

a psobiti bude k životu lepšímu a rozvoji stálému.
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Maryla.

Starodávná selanka

od

AI. Jiráska.

(Pokraováni.)

Vitební prvod vešel do komnaty panicovy.

Uršila, poád ješt jako u vidní, vrátila se do kuchyn.

,Jak na pipravené mísy a krm pohledla, duch se jí navrátil,

(hut a na chvat jala se vše k veei chystati a rovnati, pro-

mlouvajíc pi tom na Celbu, jenž sem pišel na výpomoc.

„Svatby! A s tou! Pán bh nedej! Nevím, nevím! Jako ukradená,

bez staré svatbí, bez družice. A jaké hody! Kolá není. Svatební hody

bez kolá! Kdy by se byl jen slovem zmínil! Veselití pijdou dom,
a eknou, že na svatbách byli a kolá nevidli! Kdy by se jen dnes

ráno byl zmínil ! Zadlala bych. Vidíš, Jenare, že jsem se nemýlila.

Podej ten okín — ne ten, ten velký, devný. Však t panic do staré

doubravy nadarmo nechodil! A my poád, že bude bitva —

"

„Však ona bude," odvtil Celba zkrátka a klidn, chléb na talí

rovnaje.

„Nedej pán bh! Tak to juž poneseme — ale že panic nic ne-

ekl. Kaše z mandlv také není — ješt pokej — podej mi tam

hrneek s eckým vinem." ^)

Pak konen vypravila se s mísou nahoru k pánm, kamž také

Celba .Jenar astéji pišel, nose víno. Naléval pánm a dole sob
i Uršile, konaje tak svdomit veselou pobídku blaženého ženicha, aby

si také páli.

Pál si a Uršile také, dolévaje jí ustavin pohár skla zelena-

vého, a liboval si, jak páni jsou veselí, zvlášt však jak je nevsta
líbezná, jak jí to vedle panice sluší.

„Víš, ta pekelnice," dodal a juž se jal podezele chechtati —
„však víš, Uršilo, ta pekelnice v ervených botách a na bílém koni.

No, nedurdi se, bude to hodná paní. A hezká — takovou neml ani

Karabardyabaše — a jenai, to víš, ti si vybírají; zvlášt taková

psina machometanská, když je hejtmanem nad jenary!"

Pak opt, posilniv se, šel nahoru a vrátil se s pány, s obma
Veselickýrai i s panicem. Bylo po svatební veei ; hosté svdci, a
i<' ženich zdržoval, mli se k odchodu.

Nahoe v komnat zstala Maryla samojediná. Stála u pokrytého

Molu, s néhož mísy a talíe juž sneseny a na nmž se ješt jen koHíky

hlýštély v zái nkolika voskovic. Kroky odcházejících vladyk nebylo

juž slyšeti. V komnat ticho. Nevsta se po ní rozhlédla. Vzrušenou

myslí kmitl se jí onen veer, kdy na Vtíku na Šonov zabloudivši,

po prvé se tu s .Janem vidla. Ptala se ho tenkráte, kde má paní,

') Hrozinky.
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Vzpomnla také, že ráda slyšela, i)ro, nevedouc, an jí odvétil, že ješt
konc na námluvy nesedlal —

A nyní tu sama. Jeho ženou ! Na vždycky tu zstane. Bylo jí

jako ve snu. Tajná cesta do kostela, tiché oddavky za veera — všecko
jako u vidní. Volno, blaze jí bylo. Než nyní v ten okamžik, kdy
osamla, p^ipadla jí na mysl Domkovská tvrz jako stín. Co tam asi

dlají? — Strýc Zbynk —
Na dvorci ozval se koský dusot. Pistoupila k oknu. V zái

svtla, jež Celba Jenar držel, bylo vidti panice na kon vsedající,

i proud snhu tiše padajícího. Vyjíždjí branou, Jan až k ní je vy-

provází — Maryla ustoupila od okna. Ticho zas — odjeli — Je sama,
s Janem sama — na jeho tvrzi ! Divn ji dojalo to i)omyšlení. Už se

vrací, slyšeti jeho kroky. Cítila, jak se zachvla, jak se jí srdce prudce
ozvalo. Lehounký mrazík rozechvl jí tlo. Juž je tu — dvée se

otevely. Temný rumnec zbarvil jí líko, a jak ji k sob horoucnc
pivinul, sklonila v líbezném studu hlavu na jeho prsa. —

Byl pozdní, zimní veer. Všecken kraj klidn dímal pod tmavým
nebem, a sníh tiše padal. —

V tu chvíli bylo na Domkovské tvrzi hluno. Shánéli se po
Maryle. Nejprve vladyka Zbynk, jenž se byl z veera vrátil od pana
Straky ze Studnic, se po ní ptal. Panna Eufemie, poád ješt nesmíená,
odvtila, že dve bylo celé odpldne ve své komoe, a že tam jist
dosud mešká. Pan Zbynk, jenž cítil, že se Maryle stala kivda, a jenž

tžko nesl, že se jich tak stranila, chtl už ty vzdory a sváry rázem
ukoniti a proto sám rozhodn vkroil do Maryliny komnatky. Byla

prázdna.

Nyní nastal shon. Nejvíce se sám pan Zbynk zarazil, ponvadž
svou „dcerku", jak Maryle asto íkával, znal velmi dobe. Strýc Ondej,
jenž celé skoro odpldne u knihy vysedl, staral se o zmizelou nemén
horliv. Melt Marylu rád a bylo mu nemilo, že s nimi dnes odpldne
nesedla. Staroch už sám chtl prve pro ni jíti a ji vyzvati, ale Ina-

trovna se nad tím rozhorlila a nedala mu. Proto zstal a etl jen po
tichu. Nyní panenka ta tam jako ptáek z klece uletvší.

Panna Eufemie se jen usmívala té starostlivosti mužských, zvlášt

bratrov a nestajila také toho ped strýcem. Ten však nedbaje její ei,
vyšel ven za Zbykem, jenž na dvorci všecky ze tvrze vyslýchal. Nikdo
však o Maryle nevdl.

„Vtík je tu!" volal Zbynk zdola na strýce, a vyšel ze tvrze.

Pan Ondej vrátil se do svtnice a povdl co slyšel.

„To je strachu!" zvolala Eufemie. „Však do Polsky neodjela —
a kdy by — Bylo by to neštstí ! Ostatn když Zbykovi na ní tak

záleží, povdla bych mu —

"

„Nuže, pro nemluvíš!"

„A jde do háje — v staré doubravé by ji zajisté našel!"

„V ten as a v tu chvíli!" zvolal pan Ondej krout šedivou

hlavou.

Bratrovec však také na háj vzpomnl a pustil se tam pímo sám.

Pode stromy bylo juž tma a ticho. Vrátil se s nepoízenou.
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„Sníh padá ustaviné," mínil strýc Ondej — „všecka stopa za-

chumelena — "

_Ale já vím, kam vede!" zvolal bratrovec.

..Kam?" ptal se starý.

„Na Šonov! Pi sám — Psia wiara! On ji unesl!" zkikl Zbynk
prudkým hlasem. Na ele ulehlo mu mrano hnvu a zpod nho
blýskaly jiskící se zraky.

XII.

Z e m a n s k á 1 1 i a d a.

Stará Uršila vešla do nedlské svtnice, nesouc „pánm" snídaní.

Zastala tam panice i ji — jak Marylu v duchu oznaovala. Nemohla
stará v myšlenkách navyknouti, že by panic byl ženatým a že tu na

tvrzi mají juž paní. Ano, mají — tam stojí u okna o panice lehko

podepená. Dívají se oknem. Sotvaže si staeny povšimli i toho, že

tn za okamžik si postála, zraky na n, zvlášt na mladou paní upírajíc.

„Vru spanilá!" v duchu si doznala, „jako proutek na výsost urostlá,

;i líko jako v rose kvt. Dobe má Jenar, chvále ji
—

"

Staena odešla, po druhé ohlásivši, že je snídaní na stole. Panic

]. li svdil, že slyšel, ale v tom už asi zapomnl, nebo drže za ruku

mladikou žínku, opt se k ní klonil záe radostí a blahem, promlouvaje

k ni tlumeným hlasem. Zasmáli se, opt šeptali, až pak Maryla, lib
/ inllá jako rozkvetlé poup ržové, ukázala ven na doubravu.

Bylo pekrásné zimní jitro. Na tmavomodrém, jasném nebi slunce

svítilo. Všecken kraj se tpytil jako ve blostném rouše stíbrohlavovém,

nejvíce však stará doubrava, na niž novomanželé ve slastném, vdném
pohnutí zraky své upeli. Pojednou se však panic více k oknu nachýlil.

I Maryla postehla, pro. Vycházel z doubravy njaký muž, chvátaje

jiatin k nim na tvrz.

..Kdo je to?" ptala se Maryla.

„Vejda, rychtá. Kde se tu vzal, a cože doubravou?" divil se

mladý vladyka a juž pobídl ženušku svou, aby zasedla ke stolu. Sám
také tak uinil, za chvilku však za njakou záminkou na okamžik
odešel. Sestoupil dol do elední svtnice, kdež na nj mladý rychtá
už ekal. Celbovi bylo ovšem divno, co ten tu chce. Nevdli, jak vera
panic, jeda na Dobenín k faráovi, ve vsi u rychtáe se zastavil a s ním

1 chvíli o samot rozprávl. Mladý rychtá vracel se nyní z výzvd,
11.1 oéž byl z rozkazu pán dnes hned za svítání se odebral.

Když za chvíli z eledníka odešel, zavolal si tam mladý vladyka
' Ihu Jenara, a ten brzy po té vyšed nad obyej kvapn ven, kon

(Hal a sám se dobe ozbrojiv, vyrazil ze tvrze ven, nedbaje ani, že

iMla všecka užaslá na nj volá a se ptá, kamže jede. V tom už

Ulic kvapil opt nahoru a s tváí veselou, žertuje a usmívaje se,

odl k své Maryle. —
V tu chvíli byla by se i)anu Tiburciovi Cclechovskému ze Sohíšku

nkdy na Dévíkopách zle vyplatila jeho v právích dosplost. A to
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tak. Hned z rána pikvapil k nérau do dvorce schválný posel od panny
Eufemie, aby, mželi, pibyl na Domkov. Nemeškaje oblekl rudé nohavice

a zelený kožich, a vsednuv na ryzí kobylu, kvapil na tvrz své vyvolené.

Cestou potkal rychlého posla odtud, jenž sotvaže kon zaraziv vladykovi

jako letmo oznámil, že jede do Studnic pro pana Straku a jeho lid.

„Na?" zkikl užaslý Tiburcí, až se mu kivá ústa až po ucho
smekla.

„Bude vojna!" odvtil posel a juž uhánl dále.

Za to, že byl na e tak skoupým, utrpla ryzka. Nebo pan
Tiburcí hoe dychtivostí zle ji bodl ostruhou do slabin. Chvatn se-

skoil, dojev na Domkov, s kon. Vru, všecko vzhru! Což tu lidí!

To i všecka eládka ze dvora, a také všichni chlapi ze vsi. Ti tam
pod výstupkem šavli brousí, ti už mají v ruce oštípy a bradatice, ten

kuši zkouší a hle, ti tu pod kolnou kmeny osekávají a ostrvu ') robí.

Jednu juž hotovou piklonili ke zdi. To jak by se chystali na šturm

!

Jen to chvatem pehledl a juž pospíchal nahoru. Zastal pana
Zbyka u stolu, na nmž složeny byly rzné zbroje a zbran. Starého

vladyky tu nebylo, panna Eufemie pak stála stranou jsouc všecka njak
pohnuta. Vera, když uslyšela, že Maryla zmizela a jist že na Šonov,

zpráva ta ji naplnila škodolibou radostí. Ale nyní se juž mrzela

i strachovala vidouc, že bratr chce jí meem dobyti a panice ztrestati.

Nic nezmohlo její prošení, nic starého, povážlivého strýce domluva.

Marno bratrovci pipomínal, že jedná proti zemskému ádu, že ruší

mír zemský, a takové zádavy že nyní juž nejsou dovoleny ani možný
jako ped lety.

V panu Zbykovi se rozproudila žoldnéská krev. Za dlouhá

léta svého hejtmanní uvykl jen meem všecko rovnati. Sestru oste

odbyl i strýce, jenž navrhoval nejprve, aby byl vladyka Šonovský tázán

a vyzván.

„Na tázán? Máli Marylu? A ekneli, že ne? A ekneli, že ano,

ale že jí nevydá? Na tch okolk! Snad ješt ekati na komorníka,

aby pišel všecko ohledat, aby zprávu dal — a zatím — zatím hanbou

shoeti, a zatím, aby žlu pukla — neli, strýce? Už patrno, že t
brk a kniha zkazily !"

Na ta slova prudce pronesená starý vladyka zrudl jako krocan.

•„Chlape," zkikl, „bys nebyl bratrv syn a vztekem slepý, ukázal

bych ti, že mé péro dobe píše!" a odešel do své komory. Bratrovec

mrae se neodvtil a obrátil se ke zbroji na stole, v hrdle j)rudko

pokašlávaje. A v tom pan Tiburcius elechovský vešel.

„Co se dje? Co se stalo, pane brate!" zvolal hned u dveí.

„Trestati budu — toho klouka Šonovského. Únos, rozumí šli.

Unesl —

"

„Únos! Ej ! Z únosu trojí phon! Jen bylli kik panny proveden,

aby zapsáno bylo vedle ádu a —

"

„To je neádné, co mluvíš!" oboil se na mladší Buchovec,

„Také z toho babského pokolení — Tu v echách za tch nkolik

'; Drvo s píkami, jakého s(; užívalo pi útoku, Sturmloiter,
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let zbablí všichni!" A táborsky hejtman se zachechtal, až se mu
kníry tásly.

elechovskému jako by pod nohy trám naházel, od prahu se

ani nehnul. Stál tu pln úžasu kiv kivá ústa a hledl na Buchovce,

jako by se ho chtl tázati, pro se tak rozkatil anebo nemínili, že

je z únosu phon trojí. Teprve hlas panny Eufemie, trnoucí nad jeho

uvítáním a zvoucí jej dále, pripamatoval ho. I pistoupil k ní- Ale tam

ode stolu znovu zahímalo

:

„Všakt mu udlám svatby bez ohlášek, až mn zstane krvavý

j>aIášok !"

Stará Uršila se pak už domyslila, pro Celba tak náhle odjel.

Jak by neuhodla, vidouc, co se kolem dje. Ze dvora pihnali se na

Šonov všichni pacholci mladí i šediví, kde kdo byl, a hned za nimi

nkolik mladších sedlák ze vsi. Trnouc dívala se na n staena, ani

klády a kde co shánli bránu tarasíce, ani ze sklepení zbra a na
podsebití kamení vynášeli, a ruce se jí tásly, když na rozkaz šafáv
stavla nejvtší své hrnce s vodou na ohei. Rozumla, na bude, koho
má opaiti

!

Nešastná pekelnice! Ano, pekelnice, co jiného, teba že krásná.

K vli ní všecko — k vli ní ješt zabijou panice, a vniknouli do

tvrze, teba také na jiných i na ní, staré osob, se budou schlazovati.

Dobe ml Jenar vera o svatbách, že bude bitva — ne bitva dvou,

celých houf. Bez toho jel pro pomoc, a jisté že k mladým Veselickým.

Mladý vladyka Šonovský byl v ten as všude. Tu hned u brány,

tu valem obešel, a juž ho bylo zase vidti u tch, co zbra a kamení
chystali. Všude dohlížel, rozkazoval urit a jisté a pi tom klidné,

že se zbrojná chasa až divila. Pak opt nahoru chvátal k své mladé,

milé paní. Maryla dosud nevdla o niem, co se dole dje a chystá.

Nesešla ješt dnes ani na sí a z komnatky její nebylo vidti na
dvorec. Hluk ovšem chvílemi až k ní zalehl ; než vladyka dovedl už

vyložiti, co jest, tak že z poátku ani netušila, jaké se djí pípravy.

To však jí bylo divno, že manžel tak asto od ní odchází, že je njak
nad obyej zamstnán. A pak to: vera jí musil slíbiti, že dnes, hned
z rána, napíše list na Domkov s oznámením, co se stalo, jmenovit,
že mu je ádné oddána a s prosbou její, aby strýc Zbynk jí odpustil

a svého svolení neodepel.

Mladý Rozvoda zaal skutené z rána psáti, ale listu dokoniti
.' iMohl. A tu, když zase od nho dol odešel, vybhla Maryla za ním
I •' pavláky v hoejším ponebí zahledla, co se dje. V táboe se na-

rodila, v táboe vyrostla, nejednou hluk válený j)eslechlu, nejeduu

hrzu krvavého boje vidla. Zvykla vojn, ale jak nyní ty pípravy
spatila, lekla se nad obyej. Ne toho hluku, ne tch píi)rav, ale za-

strašilo ji pomyšlení, že to k vli ní, že pro ni potee kn-v, joho —
•lil"- 1 . . A na druhé stran strýc Zbynk! —

Kn/,li(jrlila se onehdy na nj, že se jí proti Eufemii iic/astal, ale

v tu chvíli lekala se o nj, i k vli nmu. Znalaí Jio, vdla jaký
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jc-t ve \i'tlco — u .lan ])r()ti nmu! Oha jsou v nebezpeenství! Byla

by ncjradéji dolu sbélila k Janovi, aby všeho nechal, ale v tom on,

zahlednuv ji, posjjíchal nalioru. Letla mu vstíc, V komnatce se s ním
setkala. Prudce ho objala, prosíc ho, aby se k vli ní nepouštl do
boje. Na tváii, ve zraku, na chvjícím se hlase bylo znáti, jak je

dojiitn. jaký má o nj strach. I strýce, vladyky Buchovce, vzpomnla.
„On se mne ujal, je mým otcem — a ty ho neznáš, jak je

v i)itv hrozný! Ó zapome, že ti ublížil — k vli mn, smi se sním,
podej se!"

Mladému vladykovi lahodila úzkost ta, blažilo ho, že Maryla iio

tak miluje. Hladil ji, tšil, ale jak o podání se zmínila, schmuil
relo, a ve tmavých oích se mu zablesklo.

„Dušiko, já zapomnl, co mn v Náchod ekl — to je dost.

To stálo za krev. Abych se mu ješt podal? Nežádej toho — a ne-

lekej se. Že je udatný, vím; ale my tu také nezapomnli se bíti
—

"

V tom zdola trouba zahlaholila. Vladyka rychle k oknu skoil.

„Už jdou!" zvolal. „Bu pokojná, Maruško — za chvilku se

vrátím, jen co naídím —"a políbiv ji, odkvapil. Zatím, ani mu dole

l)ipínali pes lnnou prošívanici pední a zadní kus, šorc a pláty i ná-

kolárek, mladá ženuška jeho chvatn vbhla do druhé jizby, jež mla
výstupek. / výstupku toho o dvou oknech bylo nejvolnji vidti pede
tvrz, k doubrav a nejdále do kraje.

Všecka rozilena upírala zraky své k té tmavé, erné masse, od
Domkova snhem se hrnoucí. K nim ku tvrzi. Bystré její oi dobe
rozeznaly houf lidí. Byl znaný. Táhli širokým adem, ne ve pesném
poádku, samí pší ;

jen v ele a v boku nkolik jezdc, A za houfem,

nad nímž bylo juž rozeznati trící kopí a oštpy, jely dva vozy, na

nichž jsou jist naloženy njaké oblehací stroje.

Poledne již minulo. V odpoledním slunci blýštély se zbran tch
tam i dole ve tvrzi, kdež jako na mraveništi. Ozbrojený lid sem tam
pechází, pebíhá, stav se tu ke brán, tam na valy za koly, jimž

noní chumelice nasadila vysoké, blostné epce. Marylin zrak mladého
vladyku hledal. Kmitl se jí nádvoím a zanikl u brány. Pak opt pede
tvrz zraky obrátila. Nepítel se juž znan piblížil a te skoro na

dostel stanul. Už jednotlivé rozeznává. Tam na hndáku ve tmavé

šub a ve pilbici na hlav, tot strýc. Rady objíždí, palcátem mává,

ukazuje. Obkliují tvrz. Na právo v ele oddleného houfce — kdo
je ten jezdec? Te na pokyn Buchovcv obrátil kon a žene se ku
strýcovi, až sypký sníh zpod jeho kon kolem se práší blýšt se a

jiske ve slunci.

Také ostatní jezdci ke strýci zajíždjí — ach ten na blouši,

tot strýc Ondej! Také on! A na ryzím koni se k nim pitoil jezdec

v zeleném kožiše — Tiburcius elechovský!
Zstalt na Domkov, akoliv ho mladší Buchovec tak podivn

uvítal. Zstal, aby ukázal, že není z babského plemene, pedevším
však a zvlášt k vli pann Eufemii, vlastn k vli satku s ní, v nmž
všecku svou nápravu hledal; a k vli nmu hledl se rozzuenému
Zbykovi zachovati. Proto také ze svého dvorce své ti pacholky obeslal,

aby jimi rozmnožil houf nastávajícího svata svého.
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Starý Buchovec pak, když ozbrojená chasa ze tvrze vytáhla, dal

si také osedlati. Ne tak k vli tomu, aby bratrovci ukázal, že ho brk

a kniha nezkazily, jakož spíše z opatrnosti. Nadál se, že dobrá roz-

vaha by pi vší té výprav více mohla prospti, nežli hnv a palcát

bratrovcovy. Sotva že „do pole" vytrhli, prichvátal za nimi Straka

z Nedabilic na Studnicích, nkdy ve službách pana Koldy Žampašského,

se svým houfem, na njž Domkovští ekajíce se tak opozdili. Strakovy

dlouhé kníry byly juž hrub sivý — ale oi jeho, zvlášt nyní, ano se

chystalo k šarvátce, hoely jako mladíkovy. Byl ješt z toho pravého

táborského pokolení, jemuž se dlouhý klid nelíbil a jemuž bitka a šar-

vátka byla ob as nutnou jako pouštní žilou.

Ted na pokyn starého pítele Buchovce picválal od svého houfu.

Všichni se sjeli kolem Domkovského vladyky: on, Tiburcius elechovský

i starý pan Ondej. Kdy by nebylo ve chvíli vážné, jist by si tento

starý student bojovník vzpomnl na svou zalíbenou kroniku Trojanskou.

Tu zrovna jako tam. Hle, ped nimi tvrz Šonovská jako Trója a v ní

krásná Elena Maryla s Paridem Rozvodou mladým. A tu oni : Zbynk
Agamemuon a Menelaos zárove, teba že ta Polka jen jeho pijatou

dcerou, tu z Nedabilic Straka jako Ajax, on sám jako Nestor, a tu

pan Tiburcí — ano — kivohubý Odysseus! Vru že by se byl pan

Ondej zasmál když ne jinému, aspo tomu Odysseovi. Ale v ten

okamžik bylo jiných starostí. Rada válená byla dosti dlouhá.

Všichni až na Zbyka v tom se snášeli a konen také snesli,

aby Šonovský Rozvoda byl vyzván. Byli všichni toho mínní, že by
i dívka jej mla ráda, že ji pece unesl, anebo k únosu hanebnému
svedl. Toto mladšího Buchovce nejvíce dráždilo. Vzpomnlli, že mladý

Rozvoda má jeho dceru jen tak, a drsný hejtman ml dít pítelovo

jako za svou dceru, vždyt umírajícímu druhu válenému slíbil, že ji

tak bude chovati, tu ho vždycky hnv nanovo popadal. Proto také

chtl dkladn a bezodkladn se mstíti.

Nyní konen povolil domluvám všech, prudce však dodal

:

„Vyzvete si ho, kdo chcete — ale pak zanu já
—

"

Maryla na to vše upeným zrakem hledla. Srdce jí bilo hlasit,

oí od radících se vladyk nemohla odvrátiti. A hle ! od jich skupiny

oddluje se Jan Straka z Nedabilic. Na vranném koni svém blíží se

zvolna k hradbám tvrze. Houf nepátelský stichl, i lidé na tvrzi. Všichni

upeli zraky na obrnného zemana, jenž blízko pod valem kon zu-

raziv hlasem volal na Šonovského vladyku.

Ten se mu ozval tázaje se, eho sob peje a žádá.

„Zbynk Buchovec tob vinu dává, žes unesl dceru jeho a že ji

na své tvrzi chováš. Mluv!"
„Nepim toho, že je dcera jeho u mne na tvrzi."

„Zbynk Buchovec," volal Straka mocné, „žádá, abys nm dceru

vydal — neli, pijdeme sami pro ni, ale pak všecka krev na tvou hlavu,

/ádám po prvé, po druhé i po tetí —

"

Mocný zemanv hlas doznl ; na okamžik nastalo hluboké ticho.

^'' v tom už slyšeti jasnou, jadrnou odpov vladyky Šonovského.

Dcery pán Zbykovy nevydám a vydati nemohu, ponvadž je

11.11 pravou manželkou. Odpovídám jednou za tikrát."

O.SVftTA lí*8.-. 6. .J7
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„L/CN, >\oiliiíku! Lžeš!" zkíikl mladší Bucbovec rudna ve tvái.

„Jeho pra\i»u manželkou!" opakoval a prudce dodal volaje na Straku:

„Necli lio. Jrnc! Rychle zpt, brate! A vy, chystejte se!" zkikl

mocným hlasem po houíii se obrátiv. Nebylo teba vyzývati. S voz byly

jii/ ()>tr\c i beran složeny a muži juž pipraveni ekali, jsouce dobré

my>li, jak se ukázalo, ani vyzvání hejtmanovo uvítali hlasitým pokikem,

jen/ >e jako hrom kolem rozléhal.

Straka z Nedabilic nepoídiv nieho, ostruhou pobídl kon a rychle

se vrátil ke svému houfu. Tvá jeho všecka oživla, oi se mu jiskily

suniym veselím. V ten okamžik ukládal Tiburcius elechovský svému

„lioiiu" nanovo a zvlášt dtkliv, aby, až vniknou do tvrze, pede
vším Celby se zmocnili, a zajavše ho aby ho nepouštli, nýbrž jemu

ho do dvorce ])ivedli.

Opodál, o samot, meškal starý vladyka Ondej, drže pevnou

rukou uzdu svého bélouše, jenž hlavou bujn pohazoval, iel a nohou

do snobu hrabal, slyše hlas trouby, dávající znamení k obecnému útoku,

i lomoz válený. Starý vladyka zachmuen hledl na všechny ty pí-

jíravy. Neml panice Šonovského v nejvtší lásce od té doby, co zaal

l)i o tu neblahou doubravu, ale aby došlo k tm koncm, toho si

nepál. Krev nkdy bujará vkem ochladla a nezapuzovala rozvážnjších

myšlenek. Kdy by to dve Šonovského nechtlo, nebylo by možná,

aby ji byl tak unesl. Pro by mu ji Zbynk nedal, jinakli dve nedá

a panic též. Tak už cestou starý vladyka uvažoval. Ted pemítal, co

uiniti, aby nestalo se krve prolití.

Už postupují — ze všech stran. Zbynk v ele nejvtšího houfu

pímo ke brán. Zimní, jasný vzduch chvl se pokikem k útoku po-

stupujících.

Starý vladyka pobídl blouše
;

juž bratrovce svého dojíždl, ale

v tom kon zarazil a bratrovec hndáka svého též. I houf postupující se

zastavil, jako by bylo rozkázáno, a pavézníci bezdky, naplnni úžasem,

spustili velké své pavézy na zemi do snhu. Nastalo ticho jako prve,

kdy oekávána odpovd! Šonovského na Strakovo vyzvání. Zraky všech

upely se na hradbu vedle samé brány, kde na cimbuí zjevila se

Maryla, sama, bez Šonovského vladyky.

Ten v tu chvíli ji nadarmo hledal nahoe. Jak totiž byl všecky

pípravy dole uinil a odpovdv Strakovi z Nedabilic, tvrz uvnit ješt

jednou obešel, chvátal pak nahoru, aby s vrchního ponebí se rozhlédl,

blížili se juž posila Veselických, pro kterou byl Celbu vyslal. Hlavn
však proto chvátal nahoru, aby mladikou ženušku svou ješt jednou

potšil a jí naídil, co by pro všechno jí bylo initi. V komnatce jí

iiezastal. Probhl všechny jizby i komory, i po výstupku se ohledl,

Maryly nikde. A když dol sbhl, kieli na jeho lidé, kam se mladá

l)aní odvážila. Nkolika skoky byl pes dvorec, a došed schodk ve-

doucích na zeJ k cimbuí, úžasem pojat stanul bezdky.

Tam stálo dít táboru v kožíšku svém, voln, bez ochrany a

zl(!-ane. Tmavé vlasy jí zpod apky ve studeném vtru povívaly. Líce

pibledlo, velké však, krásné oi bez bázn, odvážn hledí v ped, ve

tvá zástupu drsných, vousatých ozbrojených muž. Svým zjevem i zrakem

je (ijianovala, zarazila v rychlém postupu. Sklonili zbra, bledí na ni
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5 úžasem. Oiia však si jich, nikoho nevšímá; zraky její strýce našly.

Vidl, jak vztáhla k nmu ruce. Prosí, chce mluviti. Pohodl kon,
dojel blíže k hradb, nebezpeenství nedbaje. Ale z obležených žádný

nesáhl po zbrani. Byli také jako oarováni, pimrazeni a s ustrnutím

hledli na mladou paní, pro kterou se chystali do boje. Tu ona sama

!

Mluví — slyšte

!

„Pro bh tebe, pane strýce, prosím, nechej zbran a šturmu.

Ntíunesl mne Rozvpda. Sama jsem šla s ním, o své vli. A ne na

svou lianbu ani na tvou. Pravdu dél, an ohlásil, že jsem jeho ženou.

Písahám skrze boha živého, že pravda. Vera hned, jak jsem ze

tvrze od vás odešla, šli jsme do kostela na Dobenín, Tam nás plebán

oddal. Oba Veselití byli svdky. Ptej se jich. Dosvdí svou ctí a

vrou —

"

Temný výkik mladšího Buchovce byl jí odpovdí. V ten okamžik
zastavil vedle nho strýc Ondej svéhQ blouše, a v tom také Maryla
sebou prudce hnula, an vedle ní na cimbuí mladý vladyka, její manžel,

z nenadání stanul, tak jak byl k boji pipraven v brnní a s meem
v ruce, jako na ochranu své manželky. Trhla sebou prudce spativši

ho a bezdným pohybem rukou i prosebným pohledem bránila ma,
aby zstal vedle ní. On však toho nedbaje, chtl ji za ruku pojati

a odvésti.

„Jen jdi s ním I Jdi!" ozvalo se drsn zdola. Zbynk Buchovec
tak volal zmatem nenadálým vystoupením své schovanky, rozhnván,
popuzen tím, co práv uslyšel. „Jen jdi!" opakoval a pohrdliv volal:

„A ty, udatný sousede, odlož zbra a piš knihy dál — a nech
-i ji. Já šel pro dceru, která mn byla unesena, a ne pro tu, která

mné sama zbhla."

„Strýce!" zkikla Maryla slovy i tónem jejich dojata — „Odpus,
nemohla jsem, ty bys byl — Strýce!"

Ale jako by toho hlasu pohnutého, z útrob srdce jdoucího ne-

slyšel, ani domluv starého strýce. Prudko zarazil obnažený svj me, až

pochva zainela a kon náhle obrátiv, na zástup zahml

:

„Zpátky!"

Výkikem tím uvolnil svému nitru pobouenému hnvem i lítostí.

Ano, lítostí, kteréž si v ten okamžik ani vdom nebyl. Líto mu bylo,

že ho nejmilejší dcera jeho mohla tak opustiti. Už ani nepromluvil,

ani se neohlédl a jel pímo nazpt k Domkovu, jako studem a

hnvem pohánn. Sehnal tolik lidu, vyburcoval i pítele Straku, aby
je jenom tak snhem provedl, pro smích tomu Šonovskému žákovi,
aby pišlo na jevo, že panenka sama chtla únosu. Ve svém rozrušení

ani nespozoroval ani nezahlédl, jak Maryla s hradby vztáhla ruce k panu
Ondejovi a jak pohnut zvolala:

• Pane strýce, odpus mi a udobi ho!"
Zatím nachýlilo se slunce k asnému západu a záhy zaniklo.

Jen krvavý pruh na obzoru po nm zstal. Fialová zá na lesích i>o-

hasla v erné stíny. V tu dobu ped tvrzí Šonovskou se valn utišilo.

Mladá vladyka zmizela s cimbuí. Manžel ji zavedl nahoru do její

útulné komnatky. Prve tak odvážné a statené postavila se proti po-
vfin.iiii'..,'f„i, iH'i)ítpli. TfíF riiihoc sf ro/jtlaK-avši, ukryla líce své na
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]»is()u íiiaii/clovýeh. Rozuinrl jí. Bylo jí líto, že strýc, kterého si vážila

u milovala jakd (liuliho otce svého, odešel s takovou. Ale plá uvolnil

niludé, milující duši. Když j)ozvedla hlavu, mola krásné oi své plny

slzí ; než usmála se a pravila

:

„Aspo jste oba bez úrazu —

"

Objal ji vroucn a líbaje ji, dl:
„Tys hrdina, tys zvítzila a zvítzíš —

"

Hebounký soumrak ukládd se na všecku krajinu. Bylo hluboké

ticho a tím hlasnji bylo slyšeti lomoz „Tiojskr" výpravy dom se

vracející : rachot voz a vrzání snhu pod koly, hluk zástupu i inení
zbran. V ele jel pan Zbynk zasmušilý, nemluvný a zamraen na-

slouchal, an Straka z Nedabilic jedoucí mu po pravici klel, že se to

tak zinaíilo. Klel tím více, ponvadž byl Šonovský liozvoda dobe
pipraven.

„Škoda. Nebylo by bývalo žádnou hrakou, jak jsem myslil. Ten
panáek by se bil mužsky. Bázn nedá na sebe pustiti —

"

Za to starší Buchovec jeda po levé svého bratrovce se v duchu

tšil, že jízda tak dopadla. Souhlasil se Strakou, co dl o Šonovském.

Také se takové jeho zmužilosti nenadal. Více však na Marylu myslil,

na to odvážné, milé dve — A prosebná její slova znla mu celou

cestu na mysli a to živ.

Tiburcius elechovský mezi vladyky nebyl. Teprve je na ryzce

své dohánl, omeškav se v zadu u svého „houfu". Spozorovali jeho

lidé v tu chvíli, kdy mladší Buchovec tak nenadále byl ve svém outoku

zastaven, že se nkdo z té strany, stálit za tvrzí Šonovskou na míst
skoro ztraceném, odkudž se mnoho nedalo podniknouti, že se nkdo
snhem ku tvrzí plíží. I piskoili a lapili — Celbu, o nmž se_

domnívali, že je ve tvrzi. Vracel se od Veselických s poselstvím, že

pitrhnou jist na pomoc ; vida však, že pichází pozd, že tvrz už

obklíena, nechal kon ve vsi a plížil se k ohrožené tvrzi, aby pána

dobrou novinou posílil. Než, pro neštstí ! Lidé elechovského jej za-

hledli a — zajali. Znali ho a proto beze všech ohled ruce mu svázali,

a zrovna v ten okamžik dáno znamení na odchod.

Pan Tiburcius uslyšev o lapeném, ovšem ho na svobodu nepro-

pustil, anobrž pím svým rozkázal, aby zavedli zajatce do jeho dvorce,

a j)okud možná tajn, aby o tom nikdo ani Celba sám nezvdl. Tak
se i stalo. Celba Jenar klel esky i racky, ale zajatcem zstal pece.

Smáli se mu a on tím více soptil, ne protože byl zajatcem, ale že byl

toho kivohubého zemana zajatcem. Tím se pan Tiburcius omeškal.

Za to nyní tím veseleji ostatních vladyk dojíždl, raduje se, že té

Polárky nevybojovali, a že si odvádí znamenitého ve pi o doubravu

svdka, zrovna nyní ped samými suchými dnmi, kdy docházel termín

a iiíf mla býti rozhodnuta.

Tak skonila se ta Trojská výprava ped tvrzí Šonovskou. Ne-

vezli si Elenu, ale jedinou koistí byl Celba Jenar, nkdy také za-

jatec Karabardyabaše, hejtmana nad jenary. (Dokonení.,
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Orá.

skálu open mladý deu,

pták zpívá krásou opojen,

a táhlém na úhoe,
sehnutý orá oe,,

hrud kloní ubohou,

prach zem na nohou,

ve hlav teskný sen.

A dooral a z hloubky vzdech . . .

Zda chléb mu vzklíí v brázdách tch,
až setby zlaté zboží

ta ruka do rýh vloží?

pro dtí plnou sí
vždy klidí mí a min
a vázne v starostech.

Je život jeho tuh a krt,
a bez vláhy je role prut,

jen skála rozemletá —
zda v štrku setí metá?
stébelka do pasu,

sem tam jen do klasu

modravý mámel vsut.

A pec dal poli jeho zrak

víc vláhy, nežli jarní mrak,

jenž zemi sváží dol,
z níž tyje pi svém stolu

bohá, blah náplavou —
však jemu nad hlavou

zlý krouží hladu drak.

I eká v duši rozechvt,

že promní se njak svt,

v nmž jemu. také jednou

z niv klasové se zvednou

;

ted pouze pro déti,

za ním když piletí,

vyrstá bejlí kvt.

Na míst klas ve žní den
má chrpu, koukol, mák a rmen,

z nichž vnce žena robí

na milované hroby.

Bh v polní kvty mní
chléb jeho každodenní:

ach, dává kvéti/ jen!
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Však pec když zvuí pták zpv,
a motýl slétá na vtev,

a Vesna rozkoš nese,

ret oráv se tese

:

„Ej, pece nezoufám,

kvtli jen z práce mám,
bu písní ukryt hnv!"

Adolf Heyduk.

Nmecké osady v Africe.

Studie

od

prof. dr. J. ežábka.

(Pokraování.)

I

dali zánovní kolonie císaství nmeckého uiní zadost všem nadjím
v n kladeným ili nic, o tom nelze pronésti platný soud jinak

le na základ zevrubnjší znalosti jejich pírodních i spoleenských
pomr; o tch dlužno tedy pedevším promluviti. Jelikož pak
nmecká država africká rozpadá se na ti místn od sebe od-

dlená území, mezi nimiž jeví se v každém ohledu znamenité

rozdíly, jest potebí ohlednouti se po každém zvlášt. Tu pak
naskytuje se k bližšímu ohledání nejprve zem Liideritzova s kraji

k ní piléhajícími, ana se nejdíve ocítila ve skuteném držení Nmc.
Uzemí nmecké na jihozápadním pobeží africkém sahá, jak již

povdno, od eky Oranže, severní to hranice anglické osady Kapské,
až k mysu Friu (na 18" j. š.) ili k jižním hranicím državy portugalské,

vyjímaje z toho jedin zátoku Velrybí jakožto nepopiratelný majetek

Anglian; jak daleko zabrané území zasahuje dovnit pevniny, zstalo
zatím nerozhodnuto, jelikož nmecká vláda chce míti v tom smru
i píšt zcela volnou ruku, tak že velikost zabraného území nelze dosud

ani pibližn udati.

Pobežní ára vyteného území jest jenom nepatrn rozlenna.
Neetné zátoky jsou vesms malé i mlké a poskytují lodím málo
ochrany proti západním a jihozápadním vtrm v onch koninách
práv nejastjším, jakož i proti stálému píboji moských vln, který

pistání na mnohých místech iní vbec nemožným. K takovým málo
bezpeným zátokám náleží zátoka Ogdenova, zátoka Kížového mysu,

Sandwiská, Spencerova a zátoka Prince Walesského. Prospšn liší se

od nich pouze anglická zátoka Velrybí, která jest nejpohodlnjší branou
do vnitrozemí, a po ní hned Angra Pecjnena, ležící práv uprosted
mezi 26" a 27" j. š. ; však menší lodi pistávají také v zátoce Prince

Walesského neb u ostrova Ichaboa aneb konen v zátoce Sandwiské.
Bezpenost zátoky Velrybí pochází odtud, že jest na stran jihozápadní
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zahrazena dlouhou písenou stelkou, která i za nejhlubšího odlivu od-

dluje od širého oceánu nádržku zvící asi 200^1] km., tak že v pípad
poteby mohlo by se tam smstnati sebe vtší lostvo. Angra Pequena

jest sice mnohem menší, ale proti nebezpeným vtrm západním i jiho-

západním, jakož i proti silnému píboji moskému, jenž v této ásti

Atlantického oceánu nikdy neustává, chránna jest temi ostrovy : Tu-

lením (Seal J.) na severu, Žraloím (Shark J.) na jihu a Tuáckýni
(Penguin J.) uprosted; ta ást zátoky, která leží západn od jmeno-

vaných ostrov, jest jenom nedostaten bájena mysem, který obdržel

jméno po slovutném portugalském plavci Bartolomji Diazovi, jenž tu

kdysi pistál, hledaje cestu do Východní Indie, a vztýil na behu
mramorový kíž, chovaný nyní v museu Kapském. Nejbezpenji mohou
lodi zakotviti v úžin mezi ostrovem Tuiiáckým a malou výspou vy-

bíhající zrovna proti nmu z protjší pevniny, avšak tam mohou se

odvážiti pouze lodi menšího ponoru, kdežto vtším jest se spokojiti

mén bezpeným, ale hlubším chobotem Robertovým, omývajícím onu

výspu na stran jižní.

Jako ára pobežní, tak jednotvárná jest i pda zem Luderitzovy

a krajin k ní piléhajících. Podle moe táhne se v šíce asi 150 km.

pustá nížina, pokrytá sypkým pískem, jenž bývá vtry pohánn s místa

na místo a tvoí kolem vynikajících pedmt kopcovité závje. Za
tímto píseným pruhem, z nhož tu i tam vstávají menší kuželovité

kopce, stoupá pda po nkolika stupních k východu, až ve výši 1300 až

1800 m. dosáhne západního kraje planiny jihoafrické, jehož výšky pi-

bývá zase od jihu k severu, tak že nejvyšší vrchy sluší hledati na

východ od zátoky Velrybí, kde nkteré skupiny vystupují nad moe
pes 2000 m. Kdo vystoupil na poslední stupe okrajného pohoí,

octne se na planin spouštjící se zcela povlovn ve smru východním

k jezeru Ngamijskému, tak že pda psobí spojení jednotlivých krajin

celkem jen nepatrné pekážky, a železné dráhy mohly by se tam stavti

hpz obtíží, kdy by bylo, co po nich voziti.

Vyvinuté eky podle našich pontí na celém tom území — jež

1 v nynjších neuritých hranicích vyrovná se velikostí málem císaství

rakouskému — bychom marn hledali. Na mapách bývají sice vyznaeny
znamenité eky, tekoucí podle sklonitosti pdy dílem na západ k oceánu

Atlantickému, dílem na jih k ece Oranži, dílem na východ k jezeru

N-amijskému, ale všechny ty áry znamenají pouze koryta íní, která

Jsou skoro po celý rok úpln vyschlá a jen za prudkých liják naplují

se na krátko vodou. Takové jsou nejen všechny kratší eky pobežní,

picházející od západního úboí planiny jihoafrické, nýbrž i nejvtší

eka vnitrozemská, jménem Velká rybí ili Oub, která má prameny

v šíce jižního obratníku, a ubírá se tak zvaným erveným údolím na

jih k ece Oranži ; nejiné povahy jest i nejvtší pítok Oubu z pravé

strany : Goan-gib. Uvnit zem jest sice více stálých pramen, avšak

potky od nich tekoucí zanikíijí obyejn již po nkolika stech krocích.

Také skoro všechny prameny jjoskytují vody s chutí velmi odpornou,

ježto obsahují mnoho látek nerostných, tak že na p. ve Warmbad
relé okolí pramene pokryto jest bílou vrstvou ledkovou. Mimo to lze

hí pobeží doraziti k nejbližším pramenm teprve po nkolikadenní
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cest, tak že neetní Evropané, usazení u Angry Pequeny a zátoky

Velrybí, musejí se zásobovati vodou až z msta Kapská, s kterým

udržují pravidelné spojení prostednictvím malých parník.

Jen tehdy, když nad sousedním moem strline se boue, a déž
zasáhne až na pobeží, mohou si lidé nachytati trochu vody, ale taková

píležitost jest velmi vzácná, a naskytuje se do vzdálenosti 50 km. od

moe sotva jednou do roka. Dále od pobeží ve smru východním srážek

sice pibývá, ale skoro všechny pipadají na tamjší msíce letní, totiž

na leden, únor a bezen, kdy teplota dosahuje ve stínu ;-50— 32" R,

a do rozedného ovzduší nad velkou jihoafrickou pouští Kalahari ítí

se parami pesycený vzdušný proud od oceánu Atlantického. Tu spouští

se za hrozného rachotu hromu a píšerného kížení blesk prudký liják,

a vychrlenými spoustami vod naplují se všechny doliny s takovou

rychlostí, že lidé i zvíata stží unikají jejich zuivému pívalu; asto
se stává, že lidé jedouce vyschlým íním korytem, sotva zachrání holý

život a vozy své i potah musejí ponechati na pospas dravým vlnám.

Avšak mohutnos zdánlivých veletok vezme ihned za své, jakmile pe-
stane je sytiti vydatný liják; vody jejich ubírají se písitými výmoly

volnji a volnji, až konen vzdavše se nadobro smlé nadje, že by

se mohly dostati až k žádoucímu cíli — jedny pímo k moi, druhé

k ece Oranži — ztrácejí se v nkolika dnech úpln v písku, a záhy

nezstane namnoze ani v korytech íních vypražených palivými pa-

prsky sluneními nejmenší stopy po njaké vláze, dokud se nedostaví

nový liják, což stává se mnohdy za nkolik dní, jindy až za nkolik nedl.

Jako letní msíce jsou nesnesitelné pro pílišná vedra, tak obtížné

jsou i zimní pro kruté mrazy, které v ervnu a ervenci dosahují ne-

zídka až — 6" R. ; sníh nepadá nikdy.

Rostlinstvo onch konin jest pro nedostatek vláhy chudé a za-

krnlé, a mezi jednotlivými krajinami jsou v tomto ohledu nemalé

rozdíly podmínné nejen vtší neb menší hojností vláhy — k severu

jí pibývá — nýbrž i úrodností samé pdy. Na písitém pobeží skrývají

se zakrsalé kee hlavn jen v roklích skalnatých vrch, vystupujících

tu i tam nad okolní krajinu, bídn živoíce ze vzdušné vlhkosti, pi-

cházející, z nedalekého moe: celý ten pobežní pruh, pokud jest znám,

iní dojem hotové poušt. Ponkud rozmanitjší jest rostlinstvo vnit

zem. Po letních prškách pokrývají se rozsáhlé planiny veselou zelení

rozliných stepních trav, poskytujících dobytku vydatné píce — ovšem jen

na krátko. Jinde rostou nkteré pryšcovité a liliovité rostliny, z kterýchžto

poslednjších zvláštní zmínky zasluhuje jedlá cibulka zvící lískového

oechu, které domácí obyvatelstvo užívá za potravu. V písinách, ze-

jména kolem zátoky Velrybí, roste jistý druh meloun, jménem nara,

výtené to oberstvení pro lidi i zvíata. Les sice není, ale menší

skupiny strom nalézají se zhusta; pedevším daí se tu divoký fíkovník

a nkteré druhy akacií, z nichž mnohé vyznamenávají se neobyejn
pevným devem a jiné zase nesou lusky, kterými krmí se dobytek.

Všude jest hojnost trnitých ke, z nichž jest nejznámjší wacht een

heetje (pokej trochu), jak jej rozmarn poktili holandští sedláci, ježto

svými zahnutými bodlinami zadrží každého, kdo se k nmu neopatrn
piblíží.
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Podle obyvatelstva dlí se zem, o niž práv jde, na dvé : od

eky Oranže až k obratníku kozorožce prostírá se zem velkonamská

(rozdílná od malonamské ležící na levém bebu Oranže pod panstvím

anglickým), odtud pak dále k severu rozkládá se zem hererská ili

damarská.

Nynjší obyvatelé zem velkonamské patí vesms k oné eledi,

která se považuje za nejstarší v jižní Africe, a rozpadá se na dv
blavní vtve, totiž na Kováky (Bosjesmans, Buscbmánner) a Hotten-

totty. Jak se zdá, pišli do zem velkonamské nejdíve Kováci, ustu-

pujíce nepocbybn ped jinými píbuznými kmeny z nynjší kolonie

Kapské. Kováci byli drubdy mnohem etnjší a bydleli pobromad pod

s\'ými kmenovými náelníky, ale pozdji, když udeili na n od jihu

kmenové bottentottští, uvolnily se mezi nimi všechny svazky kmenové
tou mrou, že dnešního dne netvoí žádných vtších celk, nýbrž po-

tulují se dílem v menších tlupách, dílem pojednotlivu nejenom v zemi

velkonamské, než i po celé jižní Africe vbec až k IS** j. š. a k jezeru

Ngamijskému. Malá, vychrtlá, hranatá postava, ploský nos, siln vyní-
vající elisti, vyhrnuté rty, hluboko zapadlé, úzké oi, velké, neúhledné

uši, špinav hndá ple pecházející od neistoty tém do erná, vlasy

rozdlené po hlav v chumáky jako ve šttce, všechno to iní je

velmi nehezkými, ba pímo ohyzdnými, zvlášt v stáí, kdy kže jejich

se skládá v etné záhyby. Ženské iní ješt odpornjšími nemírná ná-

chylnost k tloustnutí v dolejší ásti trupu, tak že na obyejnou židli

hrub ani sednouti nemohou. Pi tom však mužští i ženské vynikají

nápadnou útlostí nohou a rukou, a také duševní schopnosti jejich nejsou

tak nepatrné, jak se díve myslilo; pozoruhodné jest nadání jejich ku
kreslení, o nmž svdí etná vyobrazení domácích zvíat nalézající se

na skalních stnách krajin jimi obydlených. Také pro hudbu mají smysl

a jsouce národem loveckým vyznamenávají se podivuhodnou mrštností

tlesnou, a ovšem také vytrvalostí. Živí se tím, eho skoupá píroda
jim sama poskytne : na pobeží moském sbírají píbojem vyvržené

ryby; jsouli zralé stepní melouny a cibule, živí se výhradn jimi;

avšak umjí také zacházeti s lukem, jímž vypouštjí jedem natírané

šípy, i s oštpem (kiri) opateným na jednom konci knoflíkem z tvrdého

deva. Nahodili se jim píležitost, nepohrdnou ani cizím majetkem,

proež ostatní obyvatelstvo krut je pronásleduje, neuznávajíc jich takka
ani za lidi ; tak íkají jim holandští sedláci, kteí jenom sebe považují

za prayé lidi, zkrátka stvoení — Schepsels — tak že lze na p.
slyšeti: „tu jde jeden Kafr, dva lidé, jeden Englishman a ti Schepsels."

Nemajíce stálého majetku, neznají ani vlasti, ani domova, ba nkteí
nemají ani zvláštních píbytk, hledajíce v as poteby úkrytu ve skalních

slujich aneb i pod spletenými vtvemi strom; vtšinou ovšem pebývnjí
v chatrích majících podobu duté polokoule, jejíž kostra zhotovuje se

ze devných prut a pokrývá se rohožemi spletenými ze sítí. Více

takovýchto chatrí sluje kraalem. Za šat užívají ovin, které si pi-
pevují bud na bedrech neb kolem pasu; dti chodí zcela nahé. Jazyk
kovácký délí se na etná náeí a zvláštností jeho jsou rozmanité
zvuky ralaskavé, jichž ostatn užívají také Hottentotti a Kafrové, jen

že ne v takové míro.
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Kováky zatlaili do nynjších neutšených pomr bratrští Hotten-

totti, kteí se rozpadají zase na více národ, z nichž však v zemi velko-

namské bytují pouze dva : Namové (Naniaquu= namský lid), kteí dali

jí jméno, a i)Ozdji pišlí ]Oioi-khojové, jejichž jména užívá se novji

také k oznaení celého kmene hottentottského. Však oni sami dosud

nemají vdomí národní pospolitosti, a zejména Khoi-khojové sedící

více uprosted zem, pinesše ze své dívjší vlasti — Kapská — leda-

jaké drobty civilisace, a zejména znalos holandštiny, pohlížejí na Namy
s vysoká, nazývajíce je potupn Hottentotty, jako by sami byli nco
jiného. Zevnjškem podobají se obojí úpln povrženým Kovákm, leda

že jsou o nco vtší. Ale jinak nalézají se v pomrech mnohem spoá-
danjších. Politické jednoty dosud se sice nedodlali, ale také se ne-

roztíštili v takové zlomky jako onino, nýbrž zachovali zízení kmenové,

které za píznivých okolností mže asem vésti ku sjednocení všech

v jediný národ.

Y ele každého kmene stojí gao-aoh ili pohlavár, odznakem
jehož moci jest dlouhá hl s mosazným knoflíkem na konci. Hodnost

pohlavárská jest ddiná, pecházejíc po smrti otcov na nejstaršího

syna, neníli však k tomu spsobilý, tedy na jeho nejschopnjšího bratra,

a stává se nezídka, že se v tom pípad uchopí otží vládních n-
který strýc nespsobilého následníka, k emu valn pispívá okolnost,

že pes uznávanou ddinost vládní moci nový pohlavár musí se vždy

ješt podrobiti volb. Pohlavár má právo svolávati do zbran zemskou
hotovost, vypovídati válku, zavírati mír, odsouditi vinníka k smrti a

vbec vede správu svého kmene, avšak ve všech tch ohledech obmezen
jest radou „starších", které vybírá z nejpednjších rodin dílem on

sám, dílem lid. Tito „starší" vykonávají hlavn moc policejní a soudní,

ukládajíce vinníkm pokuty, které obyejn s nimi i se žalobníky na

míst projedí a propijí. Však nenapravitelný dareba bývá z kmene
nadobro vypovzen aneb dostane od samých soudc svých tyicet ran.

Hlavním zamstnáním Khoi-khoj (v širším slova smyslu) jest

chov dobytka hovzího, skopového a koz, akoli v novjší dob uvedeni

byli do zem také kon. Vol užívá se nejen do tahu, nýbrž slouží

i za soumary a k jízd. Veškeren dobytek, vyjímaje mladá telata, musí

své potravy vyhledávati po celý rok pod širým nebem, což vede oby-

vatelstvo ke koovnému životu, jelikož pastviny stídají se celkem ob-

dobn s roním poasím; proto také lidnatost velmi zvolna stoupá.

Jenom pi pramenech se stálou vodou osedla nkterá ást Khoj-khoj
trvale, a bývalý spsob života jinak se tím valn nezmnil. Pebývají
jako prve v boudách, jež se na vlas podobají kováckým, nerozeznávajíce

se od nich ani vtší istotou — Hottentotti, chtjíce uniknouti trýznní

domácího hmyzu, asto zapálí staré chatre a vystaví si nové. Jako
svými píbytky, tak podobají se Kovákm i svým odvem, a psobením
misioná se v tom staly asem nkteré zmny.

Obzvláštní zálibu nalézají Khoi-khojové v honb. Zve ovšem od
tch dob, co všichni zámožnjší muži opatili se stelnou zbraní, valné

ubývá, ano nkteré druhy již úpln zmizely. Tak na p. slon opustil

zemi velkonamskou již asi ped šedesáti lety, a Khoi-khojové musejí

ho vyhledávati až za jezerem Ngamijským, což spojeno jest arci se
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znanými obtížemi, nebo takovou výpravu mže podniknouti jen vtší

tlupa lovc a ti vracejí se až po kolika nedlích. Rovnž nosorožci

znan proídli. Za to však v ece Oranži dosud bytují hrochové, a

v severovýchodních koninách zdržují se ve vtším potu plaché žirafy,

z jejichž kže vydlávají se nejen výtené podešvy nýbrž i pevné e-
meny pro tažný dobytek ; také buvoli, gnu (pakoni), zebry a rozliné

druhy sajek poskytují vítané koisti. Za nimi následují v patácli rozliní

dravci, zejména lvi, levharti, hyeny, vlci a jiní, kterým se Khoi-khoi

rovnž nevyhne. Z ptactva nejhorlivji loví se pštrosi, zvlášt za paruích

letních msíc, kdy tžce utíkají ; ale také jich kvapn ubývá, tak že

bude teba pomýšleti na jich umlé rozplemeování.

Jedin honbu považují Khoi-khojové za práci muže hodnou a

každé jiné, pokud mohou, se vyhýbají. Zejména emesla štítí se ne-

mén, nežli kdysi staí ímané, vyhlašujíce je za pímtek otroctví;

pi tom však zhotovují dosti dovedn rozmanité pedmty potebné
v domácnosti, jako jsou devné lžíce, dížky na vodu a na mléko,

stolky, stoliky a p., ba mnohý se pokouší s prospchem i o správku

porouchané runice, zlámané nápravy od vozu aneb železné obrue.

Také medovinu z výrobku divokých vel a koalku z rozliných bobulí

umjí pipravovati.

Jinak jsou lid rozhodn lehkokrevný, a „rozmar" — a pro tento

pojem ve své ei nemají slova — bývá nejastji pravou pružinou

jf^jich jednání. Jsou velicí v žádostech, ochotni ve slibování, blaženi

l»ožívání, ale zárove vrtkaví a nestálí, tak že na slovo jejich nikdo

nesmí dviv spoléhati. Pi tom však jsou pohostinští a rádi pomá-

hají potebným, žádajíce ovšem téhož pro sebe v as nouze. Zvláštní

hany zasluhuje náklonnost muž k pití lihovin, a neobyejn vyvinutá

ješitnost žen, která vzhledem k jejich málo vábnému zevnjšku zrovna

pekvapuje.

Akoliv v zemi velkonamské již po osmdesát let psobí nmetí
misionái — z nichž mnozí byli ovšem vypraveni prostedky angli-

ckými — pece podle pibližných udání nedosahuje poet žijících obrá-

cených ani ty tisíc, kdežto ostatek dosud se pidržuje pohanství.

Není pochyby, že vydatnjšímu psobení v tomto smru vadí hlavn
koovnictví Khoi-khojv. Ostatn nelze také upírati, že nmetí misi-

iiiiái mnoho pispli k duchovnímu i hmotnému povznesení obyvatelstva

velkonamského, nebo peložili do jazyka khoi-khojského nkteré knihy

náboženského obsahu, vymyslivše k tomu konci k oznaení mlaskavých
/viik zvláštní znaménka, nauili je poátkm zahradnictví, pipravili

Miriohé k osedlému životu a konen byli prvními piostvedniky obchodu
' zemmi civilisovanými, o emž níže více povíme.

K obma hlavním vtvím hottentottským, o nichž jsme práv
liromluvili, pibyly v posledních ticeti letech nkteré tlupy tak zvaných

Bastard, potomk to holandských sedlák a Hottentottek ; zprvu pi-
družili se tito pisthovalci ku Khoi-khojm, ale posléze se od nich

iMJtrhli a v novjších dobách volí si vlastní kapitány, toužíce nepokryt
pn úplné neodvislosti.

Všeho obyvatelstva zem vclkonamski .
;>/, velikostí so vyrovná
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asi severnímu Nmecku, poítá se pibližn pouze 25.000 tisíc, což

i na krajinu stepnatou jest tuze málo.

Zcela jiný národ bydlí na sever od jižního obratníka. Jesti

halu/í západní ili bundské vtve eledi bantuské, patící k plemeni

ernému, a nazývá se Ovaherero ili Herero nebo také podle hotten-

tottské pezdívky nesprávné Damara. Jelikož vlas Herer povahou

pdy, kvtenou, zvíenou i podnebím jest pokraováním zem velko-

namské, podobají se Hererové spsobem života Khoi-khojm, živíce se

hlavn chovem dobytka a honbou. Avšak duševními vlastnostmi znamenité

nad n vynikají a to obzvlášt spoivostí, která se stává lakotou, pokud
bží o jejich zamilovaná stáda. „Hererové," vypravuje bývalý taniéjší

misioná Biittner, „jsou národ, který jsa rozdlen na množství rodin

bez vlastního svrchovaného pána, nezná tuším nic vyššího, než aby

ml kolem sebe co možná mnoho dobytka. Jakkoliv stáda jednotlivých

pohlavár jako jindy tak i nyní ítají tisíce ano desetitisíce kus
dobytka hovzího, ovec pak a koz bez potu, znají pece málo, co by

podle jejich pesvdení mohlo ješt potšiti srdce lidské. Jako pravý

Nmec blouzní o lese, tak oni blouzní o svých volech, a damarský

kníže vru nezná vtšího potšení než pozorovati, jak se napájí jeho

skot. Pro hererskou spolenost není zajímavjší látky, nežli opt a

opt povídati o píhodách jejich vol, probírati rodokmeny jejich krav.

Tužby srdce jejich jsou splnny, rozmnožujeli se stádo. Proto také

neporazí se žádná kráva a vbec žádué tele, ani jehn, ba ani na

vola neb skopce nesáhnou le pi mimoádných slavnostních událostech,

jako jsou pohby a p. ;
jinak spokojuje se Herero tím, že mu stáda

poskytují mléka, tím, co vynese mu honba, a tím, co ze stáda samo
padne. Nebo samo sebou se rozumí, že nic nenechá pijíti na zmar,

a prostému muži v zemi damarské jest to docela vhod, jestliže stáda

bohatých lidí njakou nákazou pomírají. Ješt dnes bohatý pohanský

Herero bude se ženou a dtmi, jestliže za suchého poasí mléka se

nedostává, radji hlad trpti a stáhne svj opasek (kterému proto také

íkají ,podprák hladových') po nkolika dnech vždy o dírku tsnji,

než by nkterého ze svých milých skopc neb vol zabil pouze z té

píiny, aby se opt jednou dosyta najedl." Poet Herer páí se na

80.000 hlav.

Mimo tyto bohaté koovníky bytuje v zemi damarské podivný

erný kmen, tak zvaní Horští Damarové ili Uau-Ktwji, kteí mluví

hottentottsky a zdržují se také v zemi velkonamské — jenž stojí na

nejnižším stupni spoleenského vývoje a zaujímá v zemi asi takové

postavení jako u nás cikáni. Zdá se, že jsou to zubožení praobyvatelé

této zem. Akoliv potem nejsou tak nepatrní, nemají žádného spole-

enského zízení — národ to otrok a pobhlík, kteí nemají jiné-

starosti, než aby naplnili žaludek ním, co vypadá jako potrava, ne-

pohrdajíce v té píin ani arabskou klovatinou, ani roztluenými ko-

eny strom, ani travním semenem vybraným z mraveništ; nejvtší

radost mají, objevili se v zemi hejna kobylek, nebo tch se mohou
najísti dosyta. Pi tom pstují, zrovna jako u nás cikáni, rozliná tajná

umní ; znají léivé byliny a smrtící jedy, zaklínají hady a umjí
tajemným spsobem vyssáti nemocným z chorobných míst všeliké ped-
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mety, které prý ujaký zloduch do tla zaaroval; nejradéji vyssávají

tykvová nebo melounová jádra, ale jednotliví kejklíi dovedou z ne-

mocného tla dostati na oko i živého hada. Že v píhodné chvíli vloží

ruku i na zamilovaný dobytek Herer, neteba zvlášt dokládati, zaež
Hererové mstí se náhlým pepadáním Horských Damar, zabíjejí dosplé

osoby, z dtí pak dlají své otroky.

Obchodní styky zem velkonamské a damarské s národy civiliso-

vanými vyvinují se velmi zvolna, ponvadž obyvatelstva jest málo a to

nemá mnoho poteb, aniž má mnoho pebytk k vývozu ze zem. Ba
ped píchodem Evropan nebylo tém ani vnitního obchodu. U Khoi-

khoj holdujících jistému druhu kommunismu mohl si každý jednoduše

vyžádati od druhého, eho poteboval, a po ase vyrovnal svj dluh

njakou vzájemnou službou. Ostatn posud jest každý strýc oprávnn
vzíti si z domu a ze stáda svého synovce vše, co má na sob njakou
skvrnu, tedy zejména strakaté kusy dobytka, zaež ovšem i synovec

smí pijíti k strýcovi a odnestj z jeho domu a stáda všechno, co na

sob nemá žádných skvrn, a jen musí k tomu hledti, aby tímto bra-

kováním strýce píliš citeln nezkrátil. Tímto jednoduchým spsobem
vyrovnávají se mezi píbuznými píliš kiklavé nesrovnalosti v pomrech
majetkových, a již vznikly tím, že jednomu otelilo se více krav nežli

druhému, aneb že nkterému padlo mnoho kus dobytka morem. Také

se stává, že píbuzní svují si celá stáda dobytka, hrozili nkterému
kraji válka aneb zuili tam nakažlivá nemoc. Podobné vymují si

i Hererové jednotlivé kusy dobytka, aby odstranili ze svého stáda

barvu, která podle starých povr té neb oné rodin nesvdí, piná-

šejíc neštstí. Pi tom vymoval se druhdy kus za kus bez ohledu

na cenu, tak že na p. skopec vymnn byl za vola, aneb tele za do-

splou krávu. Z toho jest patrno, že Hererové a Khoi-khojové vlastního

obchodu neznali, aniž ho potebovali, a není tedy nic divného, že ne-

mají ve své ei slov pro pojmy : prodávati a kupovati, nýbrž pouze

jeden výraz znamenající: smovati.
V tchto primitivních pomrech nastala jistá zmna ješt ped

píchodem Evropanv, když totiž do zem hererské poali picházeti

kovái ze sousední severuéjší krajiny ovambské, aby svým umním, jež

bylo llererm neznámo, vydlali si njaký ten kus dobytka. Tito ovambští

kovái pinášeli železo ze svého domova, a tím se arci velice zdražovalo,

'k emuž pispla i ta okolnos, že Ovambové sami nebyli ve zpracování

jeho píliš zruní. Tím se stalo, že v zemi damarské užívalo se železa

zprvu jako drahého kovu, skoro výliradn jen k zhotovování šperk,
které ostatn v taméjším suciiém vzduchu podrží svj lesk jako stíbrné.

A železné kroužky na ruce a na nohy, jakož i šry železných leštných

l'<rel, rovnající se velikostí asto až i slepiímu vejci, jsou podnes nej-

/acnéjšími ozdobami zámožných paní hcrerských, z nichž mnohá nosí

na sobe v podob šperku teba pes ticet liber železa, tak že se pod

tím bemenem sotva vlee, ím se stalo, že loudavá chze je známkou
/iiešenjšiho rodu.

Nepatrné obchodní styky zem velkonamské a damarské s cizinou

)aly se ponékud zvelebovati teprve od tch dob, když v prvních

'i'>itil('tícli iiynJ!^ího stolotí obyvatolstvo 'ío ro/množilo novými pí-
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cbo/ijiii / osudy Kapski'-, a vzmohly se dosti utéšeii, když od let

dvacátých rozliné misionáské spolenosti protestantské, a to zejména
misionáská spolenost Porýnská, poaly ve vtším potu zizovati nov
stanice za ekou Oranží. První pokusy v tomto smru byly ovšem velmi

obtížné, nebo od poslední stanice vzdlaného svta, totiž od msta
Kapská, bylo teba jeti nejmén ticet dní krajinou tém bezvodnou,
úplným bezcestím, pes hory a doly, pes koví a roští, pi emž sekera

musila ustavin býti po ruce, aby podala ten neb onen nepovolný
pahýl, za který zachytila se náprava vozu, ano ve vyšším roští asto
nebylo jiné cesty, nežli ta, kterou se hrochové ubírávali k vod — a
tu musila býti i runice, stále pohotové. Vz, jehož se k takovým
dalekým výpravám užívalo a dosud užívá, jest tak velkých rozmr,
že jej musí táhnouti nejmén osm pár vol, pi emž urazí se denn
sotva 2G km., jelikož potah pi bídné píci, kterou si musí sám opato-
vati, potebuje astého oddechu. A takové zdlouhavé, nákladné cesty

bylo teba podniknouti vždy, kdykoliv misionáská rodina chtla se

zásobiti nejpotebnjšími potravinami a odvem, nebo skoupým Hererm
ani z daleka nenapadlo, aby cizímu misionái dali snísti nkterého ze

svých milých skopc, jelikož z poátku necítili touhy ani po jejich zboží,

ani po penzích, které v jejich oích nemly vbec žádné ceny ; vždy
i podnes, nepotebujíli nkterého evropského zboží píliš naléhav, ne-

mohou se odhodlati ku prodeji sebe bídnjšího dobytete. Za takových

okolností nebyli by první misionái vbec mohli obstáti v zemi du-

marské, kdyby jim nebyla poskytovala výživy honba zve, tehdy ješt
velmi hojné, na kterou domácí obyvatelstvo výhradných práv si neinilo.

Lepší byly styky misioná s Hottentotty, kteí ochotn vymfiovali
pštrosí péra, slonovinu i dobytek za stelnou zbra, jejíž pomocí byl

lov mnohem snazší a vydatnjší. Za misionái pijíždli z Kapská
i obyejní obchodníci, jejichž podniky staly se nadmíru výnosnými
následkem jistých promn ve vnitním stavu obou zemí. Hottentotti

totiž, užívajíce stelné zbran, zmocnili se vrchního panství nad Herery,

na jejichž útraty pak odebírali zboží od obchodník Kapských. Pijelli

cizí obchodník, tu pední náelník hottentottský Jonker Arikander
obyejné nesmlouval o cenu jednotlivých kus, nýbrž kupoval šmahem
celý náklad za cenu, jakou uril obchodník — žádná nebyla mu pí-
lišná, nebo platil vždy dobytkem, který jeho bianná družina násilím

odnímala Hererm, tak že mu na nkolika kusech málo záleželo. Tíin

spsobem získali obchodníci celá stáda za neslýchané levné ceny ; dali

si na p. za pt liber nejbídnjšího prachu stelného zaplatiti tuným
volem. Za takových okolností poznali i Hererové užitenost stelné

zbran a jiného zboží evropského, následkem ehož obchod se zemí

damarskou i velkonamskou nabýval vtších a vtších rozmr, a také

nebyl prost mnohých obtíží.

Tžkosti vznikaly pedevším ze zvláštního názoru Hererv i Khoi-

khojv o innosti obchodnické. Považují prodej zboží se ziskem za

jakousi samozejmou neslušnost, o emž nejeden z nich zjevn se vy-

slovil v ten smysl, že „každý obchodník jest podvodník, jelikož íká
kupujícím, že zboží stojí tolik a tolik, akoliv dobe ví, že sám tolik

za n nedal." Podle logiky afrických kmen, naichlých vbec jakýmsi
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duchem kommunistickým, bohá jest povinen dopáti ze svého nadbytku

njakého dílu také nuznému, a tuto zásadu byli by nejradji prakticky

provozovali v obchod s evropskými kupci, domnívajíce se, že všechny

ty krásné vci mají bez toho zadarmo, ježto vídali je, ani platí papíro-

vými penzi, jejichž pravý význam nešel jim ovšem nikterak na rozum.

A ídíce se tmito náhledy, byli by zvlášt skoupí Hererové nejradji

obdrželi všechno zboží zadarmo aneb aspo hodn lacino, tak že ob-

chodování s nimi nelze nazvati zamstnáním píjemným a snadným.
I Dokonení.)

Pražské zvony.

oe zvuk nad tvých dom štíty,

nad paláci, vžemi a chrámy,

zlatá Praho, tok svj rozložitý

oblanými vede vzdušinami,

všecky tvoje zvony v ladné tísni

jasným stíbrem, mdí zadumanou
v aruplné houpají se písni

nebes modrých jasnou slavobranou.

Jaká hudba! — Chvílí hukot hromu,
jak kdy Hospodin svj schmuiv zor

trest a pomstu hází na Sodomu

:

chvílí vichr ston, jenž padá v bor,

ve skal srázné tesy, do dolin,

a v propastí rozesedlý klín;

a pak zas jak sirotk a vdov
žalostivý plá a sirý vzdech

umírákem truchlým úpí kov,

až i chlad a mráz jde po údech

;

v to pak vážné kladiv mocné tluky

nové vedou ve vzduch zvuk pluky —
jedno znní, daleké a táhlé

po nebeské klenb neobsáhlé.

Znjte, zvony! — Každá zvuk vlna,

eské radosti i želu plna,

tisíc budí v mysli pontí!
6 kéž mohl bych je vypti
vaší hudbou, nádhernou a slavnou,

ó vy zvony sterých vží Prahy!
Kéž bych mohl minulos vši dávnou,

kterou žil tu kdy mj národ drahý,

vyvolati zvukem písn! Nadj marná!
V'»'lo-4tiliiiff tolif zvuk moe

28
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:

nikdy tento chudobný /pcv mj

!

Radéj otevi se íš ta tón arná

nekoneném nebes po obzore,

kovu kouzlo sluch mj obletuj !
—

Slyš! Aj, srdce zvonu úhoz prvý

echm hlásá jasnou víru v Krista,

idol lásky, posvcený krví,

všeho lidstva spona pevná, istá.

První poplach, k nmuž volal chvatem

v rychlou pomoc Prahu zvonu zvuk,

ó jak smutn v tichu noci svatém

znlo znamení to dsných muk!

Poplach nový, jiný. Lid se bouí,

me se tasí, blýská, iní zbra,

Praha tone v dýmu jen a koui —
Hospodine, vlasti naší chra!

Umírákem stíbro s kaple zvoní

Betlémské, že není Jana víc,

pláe Praha, celé echy po ní,

ps se zatíná a plane líc,

sudlice a palcáty se tesou

v rozdráždné eské pravici,

kde se zdvihnou, pokoení vnesou

do krajiny žalem kvílící.

Slyším ze zvon tch koní ržání,

klusot kopyt, depot pdy hluný,

brzy jásot, brzy umírání —
válek husitských to pospas tuný

!

A zas jako chorál plný veleby

nad Prahou to huí, jásá, pleše

:

livzda arná vzchází na nebi

echám bdnýni lepší ku potše,

na trn stoupá v pyšném kole rad

statený a velký Podbrad.

Míru píse zvoní zvony zemí,

pokoj budiž všem a nade všemi! — -

Na Strahovských vží dvojici

poal cinkot; k nému ted se druží

nové zvuky jako plaící —
slyšeli jste dti, ženy, muži?

A hle, branou cválá jezdc dvé,

zapocení ehcí koníci,

jezdci nesou zprávy vru zlé.

Na Strahovských vží dvojici
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mocnéj zvoník trhá provazem,
za branou že na Bílé tam Hoe
v prachu otroctví a ve pokoe

eská ::em

!

Slyším, slyším ! — Bože, zdá tec! se mi.

jak by kvílel tento umíráek
nejen Prahou, ale celou zemí,

jak by všecky zvony, co jich Ptáek
za svj život ulil pro echy,
mely jenom plá a povzdechy

!

Hlava se mi tíží, motá, toí,
ruka klesá, kalí se mi oi,
noha vrávorá a srdce stydne,

smyslové mne klamou; jenom sluch

pracuje v té bytosti mé bídné,

jenom ten ví, co je žití ruch.

Jaké žití! Prázdné, bez nadje,
temnota a propast vkol zeje . . .

A pec neumlk ten umíráek dsný.
Dál znl jeho kvil a jeho plá,
pokud nebyl ve hrob složen tsny
celý národ — umuený spá!
Staromstským rynkem zaznívala
poslední ta smutná muzika,
brána hrobu hle se zamyká —
a vlas sen svj dvoustoletý spala . . .

Ješt jednou zaznjte nám, zvony,
a zaplašte všecky naše stony!
Nakvílely jste se v asv tísni,

srdce rvaly, v hlavách mátly mozky —
znejte, zvony, spanilou tou písní,

jež nám štstí rozmetané trosky
vzkísila zas k životu a blahu —
zvuk váš probu stovžatou Prahu,
znejte, zvony, zvuk váš padni sladký
na obživlá prsa vlasti matky

!

Nadšen, zanícen u v .-^lustfoli tona
zrak mj k Povltavské knžn zírá,

za zvonem zvon mikne, hukot zmírá,
a má noha pou£ svou dom koná.
Unavená jenom hlava v dla mi klesá,
ana veernice vstoupla na nebesa.

Em Miiovský.
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Stará korouhev,

en plátna kus a rudé látky cár,

žer zlomena a ervotoe plna —
toí plachta, jižto spjatou na stožár

v dni naše vrhla dávných vk vlna.

Kde plavci lodi té, kde vdce její?

Zas klidn leží vody staletí,

a jenom asem ješt boulivji
to hrudí moe na mžik peletí . . .

A tu se zdá mi, jak by prapor starý

se tlail vzhru, chvl a dmul a vál,

a jak by kolem vely bitev žáry

a hímal kus a bouil jízdy cval.

A jak by vzešlo patnáctého vku
mou nade vlastí jitro krvavé,

kdy zem moje plna byla sek
a nebe písn „Svatý Vácslave I"

A. E. Mužík.

Samohrady.

Román

od

Vácslava Vlka.
(Pokraováni.*)

Kniha druhá.

X.

^rab stanul na okamžik jako vyjevený, ohromující zprávou strnulý.

Potom slova nepromluviv vybhnul ped bránu. Komorná jej bez-

dky následovala. Když se venku náhle opt zastavil, pipadlo jí,

že s ní chce soukromí mluviti, že jí chce povdti, co vrátný

slyšeti neml.
Ped veerem byl se zdvihnul slabý ale velmi chladný

vtík, lidé na zejtejší ráno pedpovídali bílý mráz. Ale s nocí se na
blankytnou oblohu vplížil popelavý povlak, z toho poaly se trousiti

') Viz Osvtu 1884 ís. 6.—12.



Samohrady. 437

veliké snhové vloky. „Bude popraská,** pravili lidé. Však chumelice

houstla, a nyní leželo snhu na zemi skoro už na sanici a vždy

se ješt hojn sypal. Ve dne bylo už jaro, ale noc nyní vypadala jako

za nejhlubší zimy.

Pohyblivý, slabounce šustící závoj snhový ve vzduchu byl ovšem

blostný, ale tak hustý, že nebylo na sáh vidti. Hrab zaraziv krok

patil do té tmy jako na tlustou, neproniknutelnou a nepestupnou ze.

„Rozumíte nemu z toho?" ozval se, když komorná zase k nmu
pistoupila. „Já jsem pitomý!"

Ida lomila rukama.

„Do tmavé noci!" zastenala. „Do takového neasu — samo-

jediná!"

„Co máme initi?" ptal se hrab. „Máte njaké zdání, kam by

byla šla?"

„Jinam sotva než zase tam — k té nešastné hrobce!"

„Co by ji tam vedlo touto dobou?"

„Ona na nic jiného ve svt nemyslí ..."
„Pozorovala jste snad pece už prve, že by byla mla takové

neslýchané pedsevzetí?"

„Ne, ne — spíše smrti bych se byla nadálá!"

„Nebo že by — rozum její — nebyl docela jasný?"

„Naopak — zrovna veer zdálo se, že se jí vrátila obyejná
rozvaha a rozšafnosC. Mla jsem z toho velikou rados — kdež bych

se byla nadálá, že m chce pelstíti! Když pravila, že chce ješt pro-

mluviti s panem hrabtem, mla jsem to za jistou a svatou pravdu —

"

„Jen aby ted vaše domnnka byla pravá."

„Jsem jista, že se Její Osvícenos jinam nevydala."

Zdšení, které se hrabte Bély v první chvíli zmocnilo, poalo
Idiným ubezpeováním ustupovati jinému citu. Jakmile vdl, kde man-
želku svou hledati, probouzela se v nm hluboká nevole, že se mohla
tolik zapomenouti a dopustiti se skutku, jenž ji i jeho vydá do všech

lidských úst. Vru, byla to poslední nerozumná svévolnost, kterou smla
vyvésti k veejnému pohoršení — od té chvíle bude jinak hlídána, aby

výstednosti její aspo na domácí zdi obmezeny zstávaly ! . . .

Bez prodlení vydal se nyní hrab pšky na cestu ke knížecí

hrobce, pikázav, aby si koí popílil zapáhnouti a za ním jeti. Sám
s sebou vzal lokaje Valentina, který ped ním nesl svítilnu.

Když se octli za Samohradskými domy, musili spch svj umírniti.

Svtlo bylo sice k tomu dobré, že hrabe mohl za ním jíti, ale sluhovi

bylo v husté chumelici snhové málo plátno, musil se ku pedu bráti jen

po pamti a pána pes tu chvíli upozorovati, aby s pšiny asto se

zatáející neuinil chybný krok na strá.

Hodnou chvíli se hrab mlky dal vésti. O em mél v tak deli-

kátní situaci s lokajem zapádati e? Nemohl mu ani doutník nabíd-

nouti ani za sirku ho požádati ani sám si zapáliti : v tak vážné hodin
bylo nutno odpírati sob i nejobyejnjších požitkv.

Zdola smutn huela eka, i mlýn klepal jaksi melancholicky.

Pojednou zavznl z té strany pece hlas jak náleží veselý — z plného
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iiiladélio lirdla letla do noního ticha bujná písnika, patrné ku po-

chodu prozpvovaná

:

Isaltcla, Isubela

to je áká dívina —
nosí(;ck má do špiatá,

ústa jako malina,

hec ladiK", jraóni žádné,
ctnosti žádné, hubu zlou - -

Isabela, Isabela

miisi vné býti mou!

Hrab chopil se té píležitosti, aby pece jednou perušil své

mlení.

„Kdo pak to?" prohodil.

„Macínek," dostal v odpov.
„Kde se tam bére?"

„Byl nejspíše návš^vou u Sadila, pívozníka."

„To je tuším jeho otec?"

„Jenom jeden z jeho strýk — jako postilion Tydlidát, hajný

Nekola a nevím, kdo ješt."

„Hajný Nekola byl nedávno postelen?" navazoval hrab Treuland

další rozprávku.

„Ano, a posud se nevyzradilo, od koho."

„Od pytlák, myslím?"

„Pistihnul chlapa, který zastelil srnce. Tahal se s ním, vyšla

rána, a on dostal tucet brok do tla — lotras pak uniknul a nebyl

ani poznán, protože ml obliej sazemi zaernný.''

Hrabti mihla se hlavou upomínka na Radimský park, jak si tam

v pkný letní podveer zamíil na srnce a jak jeden brok jeho za-

bloudil také k lidskému tlu — k alabastrové, oblé, vnadné páži díví.

Tehdejší dobrodružství a tato noní cesta — jaký to rozdíl

!

Macínek v tom dole spustil jinou notou

:

Až nám, moje milá, jednou
bude dv a dvacet let,

budem, moje milá, oba
ješt jako jarní kvt.

Valentin sob všimnul, že se neviditelný zpvák nedal od pívozu

po cest k zámku, nýbrž že vystupuje vzhru úžlabinou v opanou
stranu, kam také on s pánem svým smoval. Jenže oni nahoe úžlabinu

díve pekroili, než on se tam dostal; a když kráeli na vysoinu,

kde stála knížecí hrobka, Macínek v zadu za nimi pokraoval ve svém

poetickém rozjímání o rozliných desítkách vku

:

Až luim, moje milá, jednou
bude pt a padesát,

budou naše erné vl^sy

pkné stíbrem prokvtat.

„Myslím," prohodil hrab, „že se pustil našimi šlépjemi."

„Nejspíš jde ješt na veerní tácky k hajnému Nekolovi," od-

tušil sluha.
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Nemaje potuchy, jací jsou na blízku neobyejní posluchai, Macínek

provádl dále svj koncert:

Až nám, moje milá, jednou
bude šest a šedesát,

budeme se, moje milá,

bezzubí už na se smát.

Až nám, moje /.nejmilejší,

bude šest a šedesát,

pak jen budem našim vnukm
pohádky už povídat.

V jednom se Macínek podobal slavíkovi : temnota noní jej po-

vzbuzovala, by rozjaenému nitru svému uvoloval zpvem nadšenjším

a ovšem i hlunjším, než by byl aspo v parku uinil za bílého dne.

Už proto miloval veerní procházky. Pravda, dnes nevydal se na pochod

erstvým snhem pouze za tou píinou, aby se tak hlasitým diškursem

se „svojí milou" pobavil neb o svém rozhodnutí stran Isabely uinil

veejnou prohlášku. Strýc Nekola mu odpoledne byl ekl: „Až budeš

raí prázdnou chvilku, zasko na pívoz k strýci Sadilovi a povz mu,

že tu byl dnes u mne etník, že se mne na mnohé vci vyptával a

že — jak vyrozumívám — jest už na njaké stop tomu prasaíient-

skémn lovku, který m postelil."

Macínek šel na pívoz až veer, mysle sob : „Strýc Sadil vzkáže

zas nco strýci Nekolovi, a já budu mí píinu dnes ješt jednou zají

do hájovny." Ale strýc pívozník vyslechnuv jej díval se na nj chvilku

tak zamyšlen, jako by si zrovna hlavu lámal otázkou, pro jeho eka
tee od polední sti-any na plnoc a pro ne od plnoní na poledne —
pak pokývnul hlavou a šel po jiné práci, ani slova neodpovdv.

„Když odtud do hájovny nemohu jíti se vzkázáním," pravil si

Macínek, „pjdu tam bez vzkázání. Snad proto nezabloudím."

A co jej <lo hájovny vábilo? Teta Nekolová minulého roku ze-

mela, strýc nyní ležel nemocen; hájovna hemžila se dtmi — nejstarší

z nich, trnáctiletá Terezka, musila dlati hospodyku, zastávati matku
i otce, posloužiti nemocnému, obstarávati všecky bratry a sestry, opatiti,

cokoliv v. domku opatení potebovalo. Píliš veliká úloha pipadla na

vk a sílu její — Macínek vida, že jí v lecemž mže býti na ruku,

zabhl do hájovny, jak asto jen mu bylo lze. Terezka, akoli poád
nevdla, kam se dív obrátiti a emu vyhovti, pece nebyla nikdy

rozrarzclá, nikdy umdlena, jako jiskra kvapila /. jednoho do druhého,

ruce jen jí hrály, oi jen se jí smály — Macínek aspo jí nikdy jinak

nevidl, i byl tuze rád, když jí mohl trochu vypomoci, díví jí naštípati,

s dtmi sob pohráti a desatero podobných malých služeb jí prokázati.

Nekola sám ani na nemocnni lžku nepozbyl dobrého rozmaru, v iiá-

jovné pi všech potížích bylo pece poád veselo.

Macínek byl jist, že jako vždycky tak i dnes tam stráví pí-

jemnou hodinku. Cestu oslazoval sobe písnmi, jejichž obsah ovšem
ani v j<>ho mysli nijak s hájovnou nesouvisel.

Až nám bude sedm — sedm
Hodnidcsát sedni let.
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pak nž budou, moje milá,

naše údy churavét.

Až nám bude 8(^dm — sedm —
sedmdesát sedm let,

budem se už, moje milá,

zimou taky v lí-té chvt.

O sedmdesáti sedmi letech byla písnika velice hovorná ; zdálo

se, že celá byla pravé jen k vli tm sedmdesáti sedmi skládána,

Macínek aspo o nich jednu sloku za druhou vyzpvoval.

Tím asem hrab s prvodcem svým dorazil už na volné pro-

stranství ped hrobkou. Až po tu chvíli spchal v celé jistot, že tam

svou manžolku najde ; ale když se ped ním objevila temná hmota kajjle,

a okna její netoliko nezáila žádným svtélkem, nýbrž ernala se pí-

šern jako pravý hrob — tu se pevná jeho nadje náhle poala boiti.

„Zde neprodlévá nic živého ..." pravil, nevda hrub, zda jen

v duchu ili nahlas.

Valentin chvátal ke dveím hrobky a vzal za kliku.

„Zaveno?!" zvolal za ním pán. „Bžím sem zrovna jaku sleiiý,

na ženské slovo — a tu vidti, jak je spolehlivé !"

„Mám pinésti klí?" tázal se lokaj.

„Kde jest?"

„U hajného."

„Jeli u nho, nemže nikdo býti v kapli," namítal hrab. „Kdy
by se hrabnka byla do ní chtla dostati, byla by si musila klí u haj-

ného vyzdvihnouti."

Tu se mu pece hlavou kmitla nová myšlenka.

„i snad," dokládal rychle, „mla svj vlastní klí?"
„Že by ho už mla, nevím —

"

„Ale mohla jej míti?" ptal se netrpliv pán.

„Aspo jist poruila," ekl Valentin, „aby ješt jeden kli byl

zhotoven."

„Tedy se pece musíme podívati dovnit," rozhodnul kvapné hrab.

„Bž pro klí."

Sluha postavil svítilnu na schdky u dveí, a ubíhal skokem za

kapli k domku Nekolovu.

Hrab zstav o samot, stal se koistí pocit svrchovan nelibých.

Byla to nejtrapnjší chvilka v jeho posavadním život — na skipci

ano v oistcovém ohni nebylo by mu snad bývalo he. Kdež by mu
bylo pipadlo, že kdy takovouto noní dobou bude státi u hrobky svého

dítte — a k tomu v ní hledati zmizelou svoji manželku

!

Vybhl ke dveím kaple, piložil ucho na chladné devo i na-

slouchal v horeném napjetí. Mrtvé ticho uvnit i všude kolem —
jediné znamení života byl hlas hochv, opodál v jehliném lesíku pro-

zpvující :

Až nám bude osm — osm —
. osmdesát osm let,

bude nás už, moje milá,

málo téšit celý svt.
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Až nám bude, moje milá,

devadesát devt let,

budou naše kosti hezky
v jednom hrob práchnivt.

XI.

Bélovi projelo celým tlem náhlé leknutí : zdálo se mu, že

v kapli zaslechl jakýsi šramot. V tom bylo i za ním posupné veerní

ticho perušeno neobyejným hlukem, jehož píina ale — jak ihned

poznal — byla velmi prostá: dorazil sem práv objednaný koár,

a na písité, vrstvou mkkého snhu pokryté pd se brení kol a

dupoty koské tlumily tak, že je sotva bylo slyšeti. V koáe pijela

i slena Ida, nemvši v zámku žádného stání.

Tu již také od hájovny pibíhal Valentin, nesa dva klíe skoro

stejné velikosti, jeden od zevnjších dveí do kaple, druhý od vnit-

ního vchodu do vlastní krypty. Bez prodlení zkusil první, ale to nebyl

pravý — honem sáhl ke druhému, ale ani ten do zámku nešel.

„Ukaž!" zvolal hrab, tsn za lokajem stoje a nedokavostí

se tesa.

Valentin nesml odpírati, zdráhav složil klíe do pánových rukou.

Komorná vystoupivši z vozu odhodlan boila své nožky do vlhnou-

cího snhu, jen aby také byla u samého vchodu. Chumelice již pestala,

ponvadž nahoe pojednou došla všechna zásoba, to jest, mrak se pehnal,

obloha se jasnila a již i prokmital slabý svit msíného srpu. Všechno

se vkol objevilo odno v roucho nejistší blosti, ale prosté oslu-

jícího lesku, i na každé vtvice byl bohatý snhový obal — jen lidské

postavy, kon i vz nevlídn se ernaly na tom jasném obraze.

Pokus hrabte odemknouti dvée nedail se o nic lépe nežli ped
tím pokus lokajv.

„Ale vždyf z tch klí žádný není odsud!" zvolal konen pán

dosti nevrle.

„Jsou odsud, Osvícenosti,** tvrdil šetrn Valentin, opt se klí
chápaje.

„Bláhová e!"
„Schválné jsem se hlídae ptal —

"

..Omýlil se — a bašta!"

„On jiných podobných vbec ani nemá."
Tedy nkterý vprav do zámku!"
V skutku to nejde," dí sluha po novém marném úsilí.

\u vidíš! A pece jsou to pravé klíe?"
Nepochybné, Osvícenosti —

"

\ pro tedy žádný nekoná služby?"

„Nejspíš proto," dí sluha, „že v zámku z druhé stratiy je za-

stren jiný klí."

Hrab pekvapením sebou trhnul, z Idiných úst vyklouzl bezdný
vvkrik. Jak ondy Kolumbus, když vejce postavil na špiku, podobn
rozluštil i Valentin zcela jednoduchým spsobem tu zvláštní záhadu.
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Rylali liialMiikii v kapli ;i vchod zaven: což bylo pirozenjšího, nežli

/(• v z;iinkii /. vaiitní stiaiiy vózel klí?

,..h' tam tedy jisté," poznamenal hrabe k(f komorné.

„Ach hrozno!" vzdychla ona. „Však já jsem o tom ani na okamžik

nepochybovala."

„Jen jak s(í tam nyní dostati," podotknul pólo hlasité lokaj.

Hrabe zarachotil klikou a nahnnl hlavu ke dveím.

„Dano!" zvolal. „Slyšíš?"

Ale nadarmo pikládal opt a ojkH ucho ke dveím a tajil v prsou

dech jako všichni pítomní.

„Dano! Jsme tu pro tebe! Otevi nám!"
Béla manželku svou prosil, dtkliv jí pimlouval, zapísahal ji —

ale z kaple poád docela žádná odj)Ov.

„Jaká je to umínénos!" pravil konen s bolestnou trpkostí

k Id. „K emu nás chce donutit!"

„Mže to býti také néco jiného, než umínénos!" zahoekovala

komorná.

„A co?"

„Mohla by tam býti bez sebe! .
."

„Pak musíme vchod otevíti násilím!"

„Nezbude asi nic jiného."

„Rychle pro zámeníka!" obrátil se pán k Valentinovi.

„Ach, to bude trvati píliš lilouho!" vzdychala Ida.

„Co bychom tedy mli uiniti?" ptal se hrab, jemuž volání

cizích lidí k takovéto služb a zasvcování jich v tuto neblahou tajnost

bez toho bylo silné proti mysli. „Vypáéiti dvée?"

„Rychleji," podotýkal skromn Valentin, „rychleji snad bychom

se dovnit dostali oknem."

„Pravda," svdil hrab. „Žebík bude hlída míti —

"

„Z druhé strany," pravil sluha, „jest pda z venku vyšší, a

okno pístupnjší —

"

„Tam pistavíme žebík!"

Rychle skoil te i koí s kozlíku, a všichni ti mužové odkvapili

za kapli.

Id bylo tu nyní ješt více úzko, však brzy spozorovala, že tu

není sama.

„Tys to, Macínku?" promluvila vidouc blížiti se drobnou postavu.

Chlapec došed ped chvilkou již na místo, zastavil se mezi po-

sledními stromy, jiniižto jej cesta vedla : k velikému úžasu spozoroval,

že u kaple jest živo a že sám pan hrab tam hovoí. Teprve nyní, když

tu jtána nebylo, odvážil se blíže pistoupiti — dobrým dvodem k tomu

bylo, aby kon nebyli sob zstaveni. Postavil se k nim na míst
koího. Sleny se tázati, pro tu jsou a co se tu dje, dokonce se

neosmlil, to by byla v jeho nízko podízeném postavení bývala tuze

veliká všetenos.

A než Ida po své první otázce k nmu více promluviti mohla,

stalo se cosi, ím pozornost její od nho hned zase docela byla od-

vrácena.
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V osudných dveích pojednou zaskípl klí. V komorné mocn za-

bušilo srdce.

„Ona pece odmyka!" zašeptali její rtové.

Pistoupila k samým dveím doufajíc, že tam v nejbližší chvilku

opt spatí vznešenou svoji velitelku, která jí tolik starosti zpsobila.

V tom se skuten jedna ple dveí od druhé oddlila — a v týž

okamžik se daleko vzduchem rozlehl pronikavý ryk, jaký jen ze sebe

ženská hru v nejvyšší úzkosti vyraziti mže.
Hrab ekaje na druhé stran kaple, až sluhové pinesou žebík,

slyšel výkik — vrazil nejen poj)lašné v jeho sluch, ale zrovna mu
^ako nž vjel do srdce. Nkolika skoky octnul se zpátky u komorné.

„Co vás tu dsí?" kiel pibíhaje-

Ida stojíc te opodál od schdk a leknutím jsouc ješt nmá,
íotva mdlou pravicí ukázala na dvée.

„Jak!" zvolal pán. „Pece tedy otevela?"

„Ona ne . .
." vypravila stží polekaná slena.

„Ne? Kdo tedy?"

„Jakási píšera — strašidlo! .
."

„Jdtež!"^ pochyboval hrab.

Ona nejprv jen hlavou pokývnuši, ustrašeným okem ukázala na

lesík. Sleduje posunek její spozoroval hrab ve snhu hrubé, daleko

od sebe vzdálené šlápoty, jež od kaple pes celé volné prostranství

k naznaenému místu se táhly.

„Byl tam uschován ..." zašeptala komorná.

„V kapli?!"

„Najednou vyrazil — s velikým obuškem v ruce — —

"

„Tedy zlodj!"

„V oblieji erný jako uhel — dsná nestvra — — Už jeho

;)ohled mohl by lovka usmrti ..."
„A což hrabnka?! — Valentine! Filipe!"

Tak volaje chopil se pán svítilny a vbhl do kaple. Lokaj a koí
t)yli tu hnedle za ním a proliledli uvnit nkolikrát místem každý koutek.

Irabénky tu nebylo, však ani po zlodjovi nevidti žádné stopy, vše

t>ylo ve svém obyejném poádku, niím nezdálo se býti hnuto. Jediné

Enamení tu po sob zstavil — klí ve dveích.

„Padlaný." prohlíísil se vší uritostí Viilciitin, bedliv ho pro-

llednuv.

Dvée vedoucí <lulu k rakvím byly zameny — ale te už ne-

imlo nic v ka})li zstati neprozkoumáno. Hrab kázal odemknouti a

sfcšel rlol provázen obma sluhy, kterým zde v tuto noní chvíli pece
jen husí kže naskakovala.

Dole ve sklepení bylo na první pohled patrno, že chze tam
itvia marná. Hrab pokleknuv u rakviky syna svého nachýlil obliej

k sepjatým rukám a zdál se modliti — však neprodlužoval bezdnou,
iievasnou tu návštvu le na nkolik okamžik.

Když vystoupil opt nahoru do kaple, spchala mu Ida od vnjších

dveí v ústrety.

V;iíi' (Iftinnénk;) pece jen hvlii TnvIiKi ' |iroiiiluvil k ní zl<a1eiivm
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„Lituji, Osvícenosti —

"

„Vy za to nemžete, tot se rozumí," dokládal on rychle —
„i jde jen o to, když jsme hrabnky zde nenašli, kde ji máme hledati?'"

„O jakési stop jsem se práv dovdla."
„Od koho?"

„Od chlapce venku — od Macínka —

"

„Mluvte!" doléhal pán,

„Byl ped chvílí dole u prívozného — a ten se vyjádil, že se

tam veer — ve zcela neobyejný as — ukázala erná dáma ..."
Hrab spchal hocha vzít do výslechu.

„Ty jsi zde už chvíli?"

„Ano."

„Pro jsi hned nemluvil?"

„Nevdl jsem, že Její Osvíceuos — " zajíkal se Macínek —
„nevdl jsem, o se jedná —

"

„ekl pívozník, že vidl hrabnku?"
„Ach bože, ne — to mu ani na mysl nevstoupilo —

"

„Nuže?"
„Divil se jen, že jakási erná dáma okolo šla —

"

„Kam?"
„Tuším podle eky, nahoru —

"

Zevrubnjší zprávy Macínek podati neuml ; nicmén nemohl hrab
váhati. Bylo nutno hledati zmizelou paní á nezbývalo než spchati po

jediné stop, která se vbec ukázala.

Pšky bylo se ku pívozu lze dostati za polovici toho asu, jehož

poteboval koár po dalekých oklikách vozové cesty. Hrab poruil

Filipovi, aby Idu zavezl do zámku, i vydal se s Valentinem na cestu,

po které byl prve Macínek svj koncert provozoval. Macínek se nyní

nadobro vzdal úmyslu navštíviti ješt dnes domácnost strýce Nekoly,

a ubíral se v šlépjích milostivého pána, ovšem beze všeho zpvu, tiše

jako pna, i ve svých myšlenkách dalek všeho uvažování, co bude se

svou znejmilejší dlati po padesáti a více letech.

Šli poád s kopce, proto cesty rychle ubývalo. Když se schylovala

ke konci, Macínek pospíšil naped, aby vyhledal strýce Sadila. Ten
práv v chudiké jizb drobného, chatrného domku svého odpoíval

po denní práci, sed u stolu velmi nedokonalým kahancem osvtleného,

levicí drže na klín jedno ze svých dtí, pravicí ulamuje z veliké skývy

erného chleba a pojídaje s rovnou chutí, jako by ml ped sebou na

stole plno dort, bažantv a paštik. Uslyšev, jaký pán pichází a s ním
s:ob mluviti žádá, vyskoil, dít z prudká odložil a pádil o pekot
ven, až bylo strach, zavadili hmotným, nemotorným tlem svým o n-
kterou stnu, že celé staveníko strhne a rodinu svou v ssutinách jeho

pochová podobn, jak ondy Samson rozjaenou spolenos Filištinských.

Ped hrabtem stanul, sotva spolknuv poslední sousto.

„Jak to bylo s tou paní, kterou prý jste tu veer vidl?"

Jestliže se pívozník silou podobal Samsonovi, výmluvný byl zase

jako Mojžíš. Neobratným jazykem ale ovšem co nejochotnji odpovídal

pánovi, makaje svou starou, chatrnou epici v mozolovitých rukou.

„A prosím, vaše milosti — pijel jsem s prámem z druhé strany.
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Dám ho na etz a jdu ke stavení. Sníh sypal se jako z pytle, že mohl

na potkání lovk do lovka vraziti. Pijdu proti oknu — jak z nho
pruh svtla padal ven na cestu, pece se v nm trochu blal padající

sníh. Zrovna v tom jasnjším míst mihla se mi ženská ern obleená —
v jiném míst bych jí snad ani nebyl spozoroval."

„Nepoznal jste jí?"

„Ani pomyšlení! Vždy co jsem zahledl, bylo jen jako pouhý

stín — tak se mi to kmitlo, prosím, a už jsem zase nic nevidl."

„Kam smovala?"
„Jako k pívozu, na lo. Jdu tam zpátky, slyším ped sebou

kroky — jen jako by ptáe po zemi skákalo, nic hlasitjší — však

nešla na lo, prosím — dala se v právo cestou po behu."
„Pro jste za ní nešel a nepromluvil na ni?" ptal se hrab.
„I spasiteli — kdež pak by, prosím, sprostý lovk sml býti

tak všeteným a opovážlivým!"

„Pece vám musilo býti nápadno, kam se tudy dáma v noci

ubírá?" .

„Panstvo iní, co se mu ráí — což my tomu. prosím, roz-

umíme, což my se do toho smíme míchat!"

„V kterou dobu pak to bylo?"

„Bude tomu, prosím, dobrá hodina."

„A vy jste se o to dále už nic nestaral," pravil ne bez hokosti

pán — „šel jste si sednout do chalupy?"

„Prosím, ne — v tom zas už na mne z druhé strany houkal —
lei jsem pevážet."

„Koho?"
„Drahoráda, mlynáe, prosím."

„Nedal ten se snad také v právo podle eky?"
„Ne, prosím — pál, že jde k cihlái."

Za poslední ei sešli k ece, na místo, kde se byla dáma na

právo obrátila. Valentin k rozkazu svého pána sklonil svítilnu až k zemi,

ale po njakých lidských šlépjích nebylo na cest památky, zapadly

k nepoznání snhem.
„Hochu," pravil Sadil k Macínkovi, „ekni tet, a pozoruje na

pívoz, že odcházím."

Hoch odskoil vli jeho vyplnit, ale i)ak zase honem pibhl
zpátky.

XII.

1'nvozník vyrozumv, o bží, netoliko se k hledajícím pipojil,

nýbrž jal se hned dílo jejich íditi. A Macínek, jak se vrátil, stal se

vedle nho pi pátrání druhou hlavní osobou. Berouce se naped dívali

se za každé koví, za každý výstupek, do každé prohlubeniny, kde by

se lidský tvor zrakm jiných ukryti mohl. Z poátku hledání nepsobilo

zvláštních rozpakv. Cesta podle eky od pívozu až po zámek byla

rovná, málo široká, vše na ní bylo vidti jako na stole. Kdežto ji i)o

jedné stran ohraniovalo eišté, vystupovalo po druhé stran píkré
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úboí, které ovšem bylo dosti husté porostlé, však že by se po ném
kamsi vzhru zbloudilá paní pustiti mla, i hrabe i prívozník pokládali

za véc naprosto víe nepodobnou. Pes to se Macínek skoro jen na

tomto svahu držel, jako veverka po nm nahoru a dol pobíhaje a nic

na to nedbaje, kolikrát se pi tom nevolky na snhovou podušku uložil.

Valentin úastnil se také hledání, ale více jen na oko než do

pravdy. Držel se uprosted mezi Sadilem i Macínkem, kteí ku pedu
pospíchali, a mezi pánem, který druhým sotva v chzi staoval.

Byla to pro hrabte trnitá cesta. Po výslechu pívozníkov všecek

na mysli poklesnul. Netušil dobrého konce, ano dorážela na nj ped-
tucha nejhoršího, co se vbec státi mohlo. Prve zdála se mu píšernou
myšlenka, že by manželka jeho byla podnikla noní pou do hrobky —
ale nyní se mu takové pedsevzetí její zdálo vcí nevinnou a nezá-

vadnou proti tomu, že se vydala k ece. Ku hrobce byl by ji vedl

chorobný stesk po zemelém dítti : však co ídilo její kroky sem .^

Toto místo bylo mu nyní píšernjší než jakékoli pohebišt — pi
každém hlasitjším zašplounání vody se mrazivé zachvíval a s tajnou

hrzou patil na temný proud eky, jehož hladina tu i tam se ernala,

jako by na ní plovalo utopené lidské tlo . . .

Pod zámkem se cesta súžila v pouhou pšinu, a i ta konila
u obrovské srázné skály, na které konec zámeckého ostrohu spoíval

a která se tu do hluboké toun noila. Asi sáh nad vodou byl v ní

upevnn malý železný mstek, po kterém bylo lze ji obejíti a zase na

schdný beh se dostati.

Tesoucí se nohou míjel Béla toto místo, kudy jinda chodíval

pružným krokem jako v tanci. Jestli se manželka jeho v skutku až

sem dostala i vkroila nad tuto propas, která odporn šumíc kroužila

se a kypla nad skalisky pod vodou ukrytými — ! Pro boha, jestli

zrovna toto strašlivé místo schváln vyhledala ! . . .

Hrabti dlalo se opravdu zle. Co mu cho jeho ustrojila, bylo

už nyní ukrutné — a jaké vci mly snad teprva ješt pijíti?! . . .

Minuvše mstek mli na druhé stran skály po pravé ruce úval,

kterým se vystupovalo k zámku, po levé táhla se podle eky ne.

již rovná cesta nýbrž kivolaký stezník pro jednotlivého chodce, po

pd hrbolaté mezi rozmetanými balvany a skalnatými stránmi so

proplétaje.

Prívozník kráeje ped ostatními váhal, kudy se má pustiti. Podle

jeho domnní odbhla hrabnka ze zámku v pomatenosti smysl —
však se to již nkolik dní povídalo, že se jí pílišným hoem strhal

rozum.

„Nemyslíte," ptal se prívozník potichu Valentina, ukazuje na

právo, „že se vzácná paní tudyhle dom vrátila?"

Sluha neodvážil se otázku tuto ešiti sám i pedložil jí Jeho

Osvícenosti.

V hrabti se pi jeho slovech zas cosi radostn hnulo. Což aby

cho jeho opt byla v zámku? Hospodine, jaký kámen by to spadl

s jeho hrudi!

Ale tento paprsk nadje byl píliš slabouký, nesml se jí po-

dávati.
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„Vrátilali se dom, tím lépe," odpovídal. „Však pokud nemáme
jistoty, nesmíme zanechati hledání. Ty chlape," dokládal k Macínkovi,

„mžeš dobhnouti nahoru a pinésti nám zprávu, majíli tam o hra-

bnce zas již povdomost."

Hoch vymrsknuv pánovi poklonu, již letem spchal v právo do

kopce. Druzí se obrátili v opanou stranu. Zde bylo nyní hledání

mnohem obtížnjší, nacházelo se tu píliš mnoho skalisk, roklí, slují,

strží a výmol, a Sadil zbaven jsa vydatné pomoci Macínkovy musil

všady sám nahlédnouti a vlézti.

Ubyl jim ješt dosti skromný kus místa, když ze strany pívozu

nocí zahouknul ženský hlas

:

„Jakube! Slyšíš?"

„Zde!" volal Sadil v odpov. „To je moje žena," dokládal potichu.

„Poj sem!"

„Co tam?"

„Poj honem!"
Pívozníkovi se nechtlo, pece však nezdálo se mu vhodno odpírati.

„Já, prosím, zas pijdu," pravil, mluv jen jako k Valentinovi

a ne k hrabti — a již od nich klusal do tmy. Hnedle potom slyšeli

jeho dujjoty na skalním mostku.

Sluha i pán pokraovali dosti ochable v prohlížení. Béla si v duchu

jjiipomínal, jak se naposledy v tchto místech — arci horem po stráni —
potuloval v onen den, když mu manželka vytla jeho nevru. Nyní
— jeli živa! — snad ona tam tká po tch krkolomných cestikách

i mže každým krokem sítiti se dol a mrtva, znetvoena padnouti

k jeho nohám! Vždy mezi onehdejší jeho vycházkou a jejím dnešním

útkem byla úzká souvislosC — ne její mrtvé dít, nýbrž on, její muž,

byl skuteným pvodem toho zoufalého útku ! . . .

Asi po deseti minutácii pibhl Sadil nazpátek.

„Prosím, vaše milosti," obrátil se nyní pímo k ])ánovi, div dechu

[Kipadaje — „hledali jsme naíiarmo."

„Nadarmo?" opakoval hrab nejistým lilasom. „Pro?"
„Sem,* prosím, vzácná paní nedošla."

„Jak to víte?"

„Proto, prosím, moje na mne volala —

"

„Vidla snad hrabnku?" jital se pán v dnchn se naped toho

lekaje co uslyší.

„Ona ne — ale mlyná."

„U vody? . .
."

„Ne, prosím — u cihelny."

„Kde?" zvolili hrab, sluchu svému nedvuje.
„U cihelny, kam prve šel."

vHst ji vidl?"
Pívozný se trochu pozastavil.

Abych ekl: docela jisté, to, prosím, nemohu — a taky ne zrovna

i»ii sam na svoje oi — —

"

„V pravd ji tedy nevidl!"

„Plete se mi jazyk — prosím, jako liloupému —

"

„Povzte všecko podle i»ravdy."
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„Inu tak, vaše milosti! Vracel se, prosím, do mlýna, a když

pišel na pívoz, moje ped ním nemlela. Tu on se chytil za hlavu.

,To musejí na jiných místech hleda£! Dlníci, co jsou pi pálení cihel,

mi povídali, že se jim u peci ukázal duch — erná paní. Já se jim

vysmál — ale když je to takové, jak te od vás slyším, mli pravdu
— a pak to nemohl nikdo jiný bý, než osvícená paní. Pívozná, hi-vXo

to vyídit!' A moje, prosím, bžela."

Béla zase oživnul, akoliv ml ješt nemalé pochybnosti.

„Cihelna není tuším daleko od parku?" poal se znova tázati,

„Ne daleko," ozval se nyní také zas Valentin, „ale na ohr:'if'oii»''

stran —

"

„Tam — za hrobkou?"

Posvdili pánovi.

»Vy," pravil on k Sadilovi, „vy jste pece také hrabnku vidl?"
„Životn, prosím, vaše milosti."

„A skoro touže dobou mlynáe? Ona smrovala sem, on však ve

stranu docela jinou? Bylo tomu tak?"

„Nic jinak, prosím."

„A pece podle toho, co nyní ohlašujete, byla by musila hrabnka
u cihelny býti zárove s mlynáem, ano ješt dív ! Jak by se to bylo

mohlo státi?"

„To sud Ježíš."

Pes tuto nejistotu opouštl hrab beh šplouchající eky s po-

dobným pocitem, jako by vybíhal z brlohu bájené potvory, která

ho tam jižjiž ve svých vražedných drápech držela, chystajíc se s po-

choutkou tlo jeho na pospasy roztrhati. Hrozivé nebezpeí poád ješt

nad ním viselo, však tomu nejstrašnjšímu pece snad již ušel . . .

Valentin postavil se opt se svítilnou ped pána.

„Vy dále už nepjdete?" ptal se pívozného, který zstával po-

zadu; vlastn tak sluha hrabte na nj upozoroval.

„Jestli bych tam, prosím, byl nco platon — " ekl zdrželiv Sadil.

„Možnoli vám, jen s námi pojte," vpadl mu pán do slova. „Umíte

dobe hledati."

I jali se chut vystupovati k Samohradm.
Tam mimo zámek až do poslední chvíle šlo všecko svým pravi-

delným chodem. Po domech uhošoval se noní klid, paniky uloživše prve

dti své ke spaní, již také samy se pomalu ubíraly na lože. Tu i tam

již do ulice všechna okna potemnla, jen vzadu v kuchyni dveky
ješt dokonovaly svou denní úlohu.

Páni už byli, jak obyejn, dávno v kasin pohromad, bavíce

se pi piv a doutnících politikou, kartami a novým snhem. O tom.

co se s hrabnkou pihodilo, nemli nejmenší potuchy. Zámecký kaplan

byl tu dnes jeden z prvních a s nejpokojnjší myslí hledl sob své

dýmky a sklenice. Kdež by se mu bylo uzdálo, že v zámku zatím po-

hešili Její Osvícenost!

Hrab Béla a slena Ida vili pevn, že hrabnku za malou

chvíli nazpt pivezou — jiná možnost jim ani na mysl nevstoupila,

proto byli toho daleci, aby psobili njaký poplach. Naopak, rozumlo
se samo sebou, že se takový nepíjemný pípad má všemožn ututlati.
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ze sfi o nm nemá mimo zámek íkati zbyteného slova. Lidem pod-

ízeným nebylo dokonce potebí takové pravidlo zvlášt teprv pipomí-

nati ; proto, když jedni s hrabtem vyšli manželku jeho hledat, druzí

doma byli docela zticha.

V kasin byl i dr. Ludikar. V pozdjší chvíli vítal tu svého tchána

Drahoráda, který vyídiv svou vc u cihláe na zpátení cest v hostinci

na doušek piva se zastavil. Však vytratil se opt díve, nežli kdo

z ostatních na odchod pomýšlel.

K nemalému pekvapení zeovu vyskytnul se tu po chvíli zase,

a na jeho jinak málo promnlivé tvái bylo psáno, že píina jeho

^návratu je zcela neobyejná. Vzal doktora stranou a oznámil mu, co

ivédl od pívozné. Ludikar žasna pece nezapomnl na potebnou

>patrnos: promluvil soukromí s páterem Mudrochem, který leknutím

|vou dýmka upustil, až se na kusy rozbila. Ale ku pímluv doktorov

Itajil se, vyšel bez hluku z hostince a octnuv se venku, kde zraky

jiných na nm netkvly, dal se do bhu jak o závod.

V zámku potvrdili jemu, že co pívozná mlynáovi povídala, po-

híchu nebylo pouhou báchorou. Ida vrátivši se od krypty, posud se

leodhodlala jíti nahoru do komnat, nýbrž prodlévala u vrátného, kde

v horeném oekáváni sebe slabší šust plašil a každá minuta na

trapnou hodinu se jí prodlužovala.

Práv když propuknuvši v plá kaplanovi o neblahých událostech

tohoto veera vyprávla, pibhl Macínek, že se pan hrab dává ptáti,

llfdali se snad Její Osvícenos již do zámku nevrátila. Komorná na tuto

Izku odpovdla tím, že se potácela do mdlob. Páter Mudroch za-

lechávaje ji v ženských rukou kvapil nazpt do hostince. Ne proto,

lby doktorovi oznámil, žo slen Id není dobe : na ni cestou rychle

ítapomnl.

„Pravda!" zvolal na Ludii<ara, sotva dvée kasina otevev. „Všecko

ukrutná pravda!"

Páni, kteí se po tu chvíli bezstarostn oddávali své zábav, pe-
llušeni mocným hlasem vydšeného knze rázem umlkli, jako by mezi

lé z runice vystelil. Když pak v následujícím okamžiku slyšeli, eho
páterova zvsf týká, vyskakovali se svých míst, odhazovali karty

doutníky a hledli na mluví — knze, doktora i mlynáe — tak

jyjeveni, jako by do jich stedu zrovna boží i)osel uhodil.

Pan insi)ektor Tatoun. zaujímaje jako vždy estné místo v rohu,

jmožen pohnutím ani se nemohl na nohou udržeti : sklesl zpt na

iidli, zraky své, které se ped tím tak rozmarn za zlatými brejlenu

blýskaly, nyní strnulé obrátil ke stropu a spínaje na klín ruce, potásal

>vou dstojnou hlavou jako lovk nadobro zlomený. Z poátku nebyl

ani slova schopen.

„Vný bože!" vypravil puk ze sebe slabým hlasem. „Jaká to

novina!'* A jakož tu byl prvním úedníkem vrchnosti, tak i první

vzpomnl na Jeho Jasnos: „Jaká to zdrcující rána pro našeho vzneše-

iilio, dobrotivého knížete!"

Toto pomyšlení jej tak velice zaujalo, že bezdky poal v duchu

hiíidati vážná slova, jimiž by Jeho Jasnosti žalostnou událosf bc/ pro-

bíleni telegrafem oznámil, když jej doktorv hlas vyburcoval.

'iSVÉTA 1086. 6. 29
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„Vzhru k ciheln!" volal tento dtkliv. „Škoda každé ztracené

sekundy."

„Ano," svdil inspektor znova se vzpružuje, „spchejme na osudné

místo, abychom nešastnou paní zachránili!"

Na telegram již nemyslil, vzpomnv si, že tu náhodou mešká hrab
a na nm že jest, aby podobné opatení uinil.

Všichni hosté v kasin na kvap se chápali odložených svrchník,

klobouk a holí — a jediný to inil s tajnou neochotou : dchodní
Pelunka. Nebyl vbec milovníkem chze, cesta do kanceláe a do

kasina, to byly jediné jeho pravidelné procházky denní — i vdl
naped se vší jistotou, že každou delší pochzku odstn, teba ji

konal po nejpknjší cest, za nejlíbeznjšího dne : jakž teprve když

se nyní ml po tm v polích a porostlinách plahoiti snhem a do

plic také zrovna dýchati sníh ! Uondá se za tvr hodiny, bude se

zalívati potem, bude své vždy nedosti zdravé tlo vydávati v plen

desaterým nemocem — mže z takové násilné výstednosti snadno

míti smr

!

„A ješt kdy by to k nemu bylo!" pravil si v duchu. y,Já

hrabnky jist nenajdu ! Já jen když staím za ostatními se plouhati

a budu rád, když se sám pi tom neztratím!"

Však aby snad nechtl jíti, na to nebylo ani pomyšlení, zvlášt

když ostatní s tak nadšenou horlivostí tu cestu podnikali. Ano, kdy by

byl dnes vbec zstal doma — ale to zrovna dnes o veerní besed
byl samá bujnos! Neml zhola žádné výmluvy — a proto tváil se

horlivým jako kdokoliv jiný a nkolikrát optoval : „Jen žádné zbytené
zdržování!"

Bez malých píprav nebylo ostatn pece možno vyraziti : jedni

musili domácím dáti povdomost, druzí lehkou obuv vymniti za tžší,

jiní opatiti svítilny a vzíti s sebou ješt více lidí, kteí by pomohli

hledati. Zatím i hrab Treuland došel nahoru a postavil se v elo vý-

pravy. Arci jen dle jmena, nebo v skutku ji vedli mnohem nepatrnjší

lidé. Macínek zstával mezi nejpednjšími. Pipadlo mu, aby s sebou

vzal Argusa, velikého psa nám již povdomého, který rovnž jako pony

a osel byl v jeho opatrování.

„Zná pes paní hrabnku?" ptal se ho doktor.

„Mla ho dív tuze ráda," odtušil hoch.

„Pak jsi ml myšlenku docela moudrou," pochválil jej pán.

V Saraohradských staveních uvnit parku položených nezstalo
hrub mužského. Ani starému postilionu Tydlidátovi to nedalo, aby se

uložil a trochu prospal, než se svou archou nastoupí obyejnou noní
pou do stanice Samodražské — bžel také s ostatními k ciheln.

Doma zstaly skoro napoád jen matky a dti. A jediným dtem
nedalo se s víek zaplašiti spaní ; matky nejen míjely lože ale nemohly

skoro ani usednouti, pecházely nepokojn aneb stály u oken, teskn
vyhlížejíce na zasnženou cestu

;
pes tu chvíli také popatovaly na

hodiny, jejichž rafije tak zdlouhav ku pedu se pohybovala, a vzdychaly

k bohu, když pes tu zdlouhavost pece jen jedna plhodina za druhou

odcházela, a venku poád panovalo to hrobové ticho, z výpravy poád
nikdo se nevracel.
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1

Paní doktorová vykávala v pízemním pokoji, kde byla píruní
lékárna. Vyhledávala sob rozliné drobné práce, aby jí spíše as ubhl.

I

Každou novou chvílí padala ji na srdce vtší tíže. Ona si ovšem neše-

iptala: „Ješt aby se tam nco mému stalo —"o muže se neobávala,

avšak každou novou minutou rostl její strach o nebohou paní hrabnku.
Kdykoliv opt zahrely hodiny, jako by ji do duše bodl : vstily jen

tím jistjší a tím hroznjší neštstí

!

Posléze odbíjela dvanáctá — nový bolestný osten pro úzkost

paní Boženy. Ale sotva poslední udeení hodin doznlo, bylo zvení
zaklepáno na osvtlené okno. Jako šipka piskoila a otevela hlídku.

Ped oknem stály dv mužské postavy, jedna nízká, zavalitá, druhá

vysoká, suchá — v první hnedle poznala pana dchodního Pelunku,

ve druhé starého Tydlidáta.

V prvním okamžiku zalekla se, že tu nespatuje svého manžela

;

i však dovídala se ihned, že se mu nic nepihodilo. Za to pan dchodní
hoce si stžoval, že jej stíhala nehoda za nehodou ; na všecky nedbal —
i když se mu noha podklesla a napolo vyvrtla, pece belhal se mezi

ostatními chut ku pedu : konen však sletl do výmolu vypolštáova-

ného špiatými kameny a njak si v život ublížil — myslil, že bolest

ho na míst strhá. Na další pochod nebylo u nho již pomyšlení. Doktor

jej odevzdal Tydlidátovi, který ml nejvyšší as vrátiti se do neodkladné

poštovské služby.

„Aby m sám dom provodil, o tom, zlatá paní doktorová, nechtl
váš manžel ani slyšeti. Kdy bychom tu nyní na krásn všichni umírali,

on by málo na to dbal. Mne odkázal na vás, abyste mi dala kapky.

Slitujte se aspo vy nade mnou, a se za pomoci Tydlidátovy pec
:
ješt dovleku dom na lože: nemohu si tikrát slibovati, že s nho

^
ješt povstanu. Pokejte, ty kapky se jmenují —

"

„A což o paní hrabnce — nepinášíte nic nového?" tázala

se paní.

„Ani toho nejmenšího."

„Všecko hledání zstalo bez úspchu?"
„Pebudiž bohu žel — a zstane."

^Co pravíte!"

„Zstane — aspo do zejtejšího dne, možná že po celou adu
následujících dtií. Zdál se nás celý mrak — ale když jsme se pihnali

do lesa, ukázalo se, že je nás k takové úloze smšná hrstka. Vždy
pece, drahá paní, ponkud znáte zdejší lesy ! Jeden leží v rovin a má
vysoké kmeny, možno se jím za dobré pohody pkn procházeti; druhý

má i)du nerovnou, kopce stídají se s dolíky, skaliska s moály

:

takovým za noci choditi neb dokonce jej prohledávati, to úkol, pi nmž
sebe vtší lidská síla záhy se vyerpá. Tetí táhne se i)o sráznéin svahu,

tvrtý jest posud neproklestn, že do houštin jeho lovk leda po všech

tyech mže vniknouti. Kdy by pišly dva, ti pluky vojska, zmizejí

v jednom takovém lese jako hejno vrabc v klasném i)oli, a budou
míti všichni dohromady co dlati, aby ho za svtlého dne projjátrali

tuk, jak v tomto pípad potebí. A fácit? Nenajdou nieho, ponvadž
osoba, po nižto se pídí, jest zatím v druhém, tetím, tvrtém nebo

pátém lese, kdo ví kde odtud. Oni se musejí dlouhé liodiny na jednom

29*
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malém mistr motati a zdržovati, kdežto ona zatím i)oád tká a se

vzdaluje."

Výmluvnos, s níž pan dchodní jistý nezdar dnešního hledání

(loka/.dval, hrozila nabyti podobn rozsáhlých rozmr jako ty zdejší

lesy — a-^poii i)y byl eník stží našel konec ei své, kdy by se

v tom ncli}! /a ním ozval Tydlidát, skromné podotýkaje: „Já už musím
chvátati."

„Mne tu nechati nesmíte!" volal pan Pelunka. „Bez vaší pod-

pory nedostal byrh se pod stechu, nkde bych padnul a do rána

zmrznul, jako — —

"

Nedopovdl.
„Pro bh — jako kdo?" dsila se paní. „Snad nechcete íci —

"

„Nechci býti zlým prorokem. Ale o tom iiejjochybuji, že kdy by

tam nyní pod širým nebem hledali ztracciis instvuek nebo špendlík,

stejn mnoho poídí. Oni to také všichni vdí — ale kterak toho mají

nechati? Budou své síly napínati dále, až je snad jednoho za druhým
polomrtvé dom pivedou — jako mne. Dobrou noc, aiiel» radji: dobré

jitro, drahá paní!"

Mezi tím, co dchodní se vzdaloval, kulliaji' a o Tydlidáta siln

se opíraje, paní Božena z hloubi stísnné duše vzdychala

:

„Andlé boží sami ji provázejte a ostíhejte!"

XIII.

Co slena Ida prvotn s takou jistotou hrabti tvrdila, nebylo

jen lichou domnnkou. Zoufalos, která velitelku její vypudila z domu,

ven do nevlídné noci, mla na poátku jeden pevný úel, k nmuž
hrabnka s chorobnou vášnivostí smovala : spchala ješt jednou na-

vštívit své dít.

Ješt jednou! — to byl nejsvtlejší záblesk v boulivých mrá-

kotách její rozrušené mysli. Ješt jednou — naposled ! Musila synákovi

svému v tomto život dáti s bohem. To byla jediná touha, jejíhož

splnní chtla ješt dojíti. Co potom bude následovati? Konec. Jaký?
Toho sob nepravila, po tom se netázala. Konec všeho byl tu kdesi

v tch noních temnotách, nedaleko ped ní, jako neodvratná nutnos:
ale podoba jeho byla zcela neuritá — hrabnka nesnažila se zrakem

k ní proniknouti nebo fantasií sob utvoiti její obraz, nestarala se

o ni vbec jako o vc zatím lhostejnou . . .

Vybhnuvši ze zámku do snhové chumelice, mohla hned z po-

átku skoro tak málo oí užívati, jako by je zamhouila; i šla tedy

jen po pamti, a nejsouc tomu zhola nic uvyklá, byla by také za úplné

stízlivosti a nekalené bystrosti svých smysl nepochybn zbloudila. Ký
div, že se za nynjších ©kolností neuvarovala chyby ! Hned na prvním

rozcestí dala se chybným smrem : místo na pšinu prosted strán,

nám již dobe povdomou, vstoupila na cestu, která se stáela dol
k pívozu.

Že nejde po rovin, ii\t)i/ s kopce, toho si nevšímala. Nedbala

vbec nic na cestu, všecku mysl mla upjatou jen k jejímu cíli, a že
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k tomu dospje, o tom v ní ješt nevznikl ani zárodek pochybnosti. Tak
dobhla skoro až k ece. Pívozník byl první lovk, jehož na své

cest potkala. Slyšíc jeho pozdrav a vidouc osvtlené okno chaloupky,

spozorovala, že jest na místech, kde nemla býti. Zárove s tímto po-

znáním teprve jí také pipadlo, že by mohla na cest býti zadržena

a celé její pedsevzetí zmaeno.
Zrychlila krok: neušlo jí, že se muž zastavuje a za ní obrací.

Octla se u eky, a tu teprve srozumla, kde se nalézá. Muž kráel za

ní. Bžela ješt kousek po behu, stanula i naslouchala. Kroeje za

ní utichly. Proto nespchala dále, ponvadž pochopila, že chtjíc do-

stati se ke hrobce bude musi jíti nazpátek. I hodlala jen vykati, až

pívozný zajde, aby se s ním už nesetkala.

Stojíc u samé vody cítila, že v ní bezdky oživuje cosi z dávné

minulosti. Hladina této eky záíc ve sluneném jasu, tak asto se na

ni byla usmívala, s jejím veselým vzezením spojily se v jedno tak

mnohé svtlé upomínky jejího mládí. Jako dít oblíbila si tu koupání,

njaké sto krokv odtud stávala v lét koupel, ku které konávala tolikerou

píjemnou chzi a která jí do poslední doby zstávala milejší nade

všecky lázn moské i jiné.

Nyní byla eka tak temná jako její mysl. Nízké vlny dorážejíce

u jejích nohou ke behu, zdály se jí živými bytostmi, které se k ní

obíhaly a jichžto šplýchání znlo jí jako srozumitelná e

:

.jPišla ... Je naše, naše . . . Shluknme se — pojmeme ji —
hezky mkkou náruí ..."

I bylo jí, jako by povrch vody se zdvíhal, jako by se vlny už

lichotiv kolem nohou jejích linuly a vždy výše stoupaly. Nic jí to ne-

"dpuzovalo, stála bez pohnutí.

„Hahou!" houknul v tom ve tm s protjšího behu mužský hlas.

Opt se vzpamatovala. Nedaleko ní zainelo železo — pívozník

odvazoval etz, pak bouchnuv jím na lod, odstril od behu a plul

na druhou stranu. Té chvilky užila paní, vrátila se k chaloupce tak

opatrné, jako by tu kdosi na ni íhal, a nyní ovšem snadno nepozo-

! ována proklouzla.

Byla by nepochybné touže cestou se vracela, jako sem pišla,

kdy by byla záhy neznamenala, že tudy kdosi proti ní pichází. Ohlásil

se jí hluným hvizdem a prozpvováním — a jestliže ona po hlase ho

nepoznala, tená jist hned se domyslí, že to byl Macínek.

Sestupoval práv k strýci Sadilovi. Cupaje do mkkého snhu,
kiurý se mu zárove i na oi, na nos i na ústa lepil a od hlavy

k pat celého jej bíle šatil, chtl on asi této pozdní, nevítané návštv
zimy vzdorovati a soupece její, mladé vesn, okázale svou vrnosí

osvditi — proto z plna hrdla vyzpvoval

:

Jaro ukazuje nám své líko

!

Pohle«r jen, Heleno,
TŠecko je zeleno —

pojme na procházku, h«)liilii( k"

!

Hrahfiika ^(' zarazila a po krátké rozvaze odboila stranou —
J'» ližlabiny, kudy se skutené dáti mla, chtélali se odtud ke hrobce
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dostati, a kudy pozdji i Macínek od pívozu stupal, obíraje se v písních

svýcli Isabelou a bezejmennou „svojí nejmilejší." Nyní však za hrabn-
inými zády v bujném rozmaru zanotoval jinou

:

Pisel k nám žebráóek z Vlkousi,

zpíval si písniku jakousi

:

že jeho milá
na brad mla

jeden vous — dva vousy — ti vousy.

Dana slyšela hlas, ale ze slov nerozumla niemu ; dolétala sice

k jejímu sluchu zcela zeteln, ale vnikala do nho jen jako planý

zvuk, podobné jako od eky huení splavu a klepání mlýna: smysl

jejich zstával venku. Hrabnka kráela jak opojena, nedbala na nic,

než aby rychle picházela ku pedu. Kdo by ji byl vidl, byl by se

musil domnívati, že ubíhá ped nkým, jenž ji v patách pronásleduje.

Na štstí dno úžlabiny, po kterém se pšina vzhru táhla, tvoil

trávník, na nmž nebylo hrbolv ani roklin. Paní nemohla v koryt
tom ani na právo ani na levo zablouditi aniž nkam zapadnouti ; však

nejednou zakopla nebo sklouzla tak, že až rukama do snhu padla.

Víme, že ji Ida pi odchodu jejím oblekla do teplého plášt ; ale do-

mnívajíc se, že jde jen o poschodí výše k panu hrabti, nepodala jí

ovšem žádných rukavic. Nepochybn bylo jen teba do nkteré kapsy

u plášt pro n sáhnouti — ale paní si na to nevzpomnla, snad po

prvé v živobytí nedbala venku o svoje ruce : i když poklesnuvši ve

snhu si je omoila, nevšímala si toho, ale vztýivši se opt tím úsi-

lovnji spchala dále, jako by se kdo ví jak dlouho byla opozdila.

Upachtila se, však nechtla ani tolik stanouti, aby sob oddechla.

Teprve když dospla k místu, kde se nkolik cest kižovalo, bezdky
zastavila svj kvap ; musila si vydati poet, kde se nalézá i kam se

nyní má obrátiti. Jiný na jejím míst by se ovšem nebyl nic rozmýšlel;

pšina rovn dále — odtud již po svahu velmi mírném — vedla ven

z parku, na levo se šlo prosted strán k zámku, na právo zase

k hrobce. Ale hrabnce nebylo snadno pravý smr sob vybrati. Za
takové tmy snad nikdy ješt v parku nebyla, ani ve spolenosti, neku
sama; k tomu napadlý sníh všecku podobu pdy i strom zmnil a

chumelice všemu rozhledu bránila. Konen pak smyslové Daniny byli

tak z obyejné míry pivedeni, ba napolo zasteni, že obrátivši se n-
kolikráte sem i tam hrub zas již zapomínala, pro se tu zdržuje

a poád jen ku pedu nespchá.
Okolnost jinak nepatrná pispla k tomu, že se nedala cestou

ke hrobce. U nkterého z vesnických dom, které hned za parkem stály

a nyní ovšem byly docela neviditelny, ozval se dtský plá. V tichu,

jež vkol panovalo, bylo jej zcela dobe slyšeti, a by byl i lovk
nejzdravjších smysl hned nedovedl urit íci, odkud pichází. Jisto

bylo, že dít jest pod širým, nebem a že utíká.

Dana, jakmile zvuky ty o sluch její zavadily, vysoko se vztýila

a za okamžik všecka utajena naslouchala. Pak uinila prudký krok a

zas upjat pozorovala — a když se to nkolikrát opakovalo, dala se

znova do bhu, a to stejným smrem, kterým zdola pišla. Myslila, že
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jde za hlasem dítte, i zdálo se jí, že se mu rychle pibližuje. Napjala

všecku svou sílu, ubíhala jako by jí šlo o život. I podobalo se jí, že

dít už jeu nkolik krok ped ní bží, že oko její proniká závoj ze

tmy a chumelícího se snhu utkaný, že postavu hošíkovu již postehuje —
nejasn sice, ale pece tak, že ho poznává.

Byl to nejspíš její Lajoš! Bloudil tu v odlehlém míst, v noní
samot a nepohod. Bdoval opuštn, bez pomoci, zoufalý. Byl to jeho

hlásek — ano, již dobe rozeznávala ze zadu jeho podobu i jeho oblek.

Volala ho jménem, však on si toho nevšímal, dále utíkaje a naíkaje.

„Nezná mne již — nezná!" zastenala paní. „Již jsem mu docela

cizí, tak že k mému hlasu zstává hluch."

Palivá boles rozlila se jí od srdce po celém tle. Ale ješt

muivjší myšlenky poaly obletovati rozpálenou její hlavu.

„A teba m slyšel, nechce mne znáti. Odvrátil se ode mne, vy-

mela v nm všecka náklonnost k matce, která ho opustila, když upadl

do smrtelné nemoci . . . Zanevel na mne — nechce ke mn — bojí

se mne, prchá pede mnou! .
."

Slabý, zlomený hlas, kterým jej volala, nyní umlknul — potlaila

jej násiln, aby jím synáka svého jen více ješt od sebe neplašila.

A hoký žal sevel její iitroby takou mocí, že se v tu chvíli sotva ku

pedu vlekla. Dít — pouhý ovšem pelud obraznosti její — rychle se

od ní opt vzdalovalo.

Pojednou vrazila na jakousi i)ekážku, až se div na zem nepo-

tácela. Byl to nízký plot, kterým tu byl park ohrazen; ale vrátka jeho

nebyla zamena. Vykroivši jimi a nedbajíc tlesné bolesti pátrala paní

len zbysteným sluchem po dtském hlase. Domnívala se, že hoch valn

|i pedcbhl, že hlásek jeho slyší už jen jako ve snách. Zrychlila opt
ivé kroky v tu stranu.

Dcko, jehož nahodilý kik byl její mysl v takové rozilení pivedl,

Irahné již umlklo a kdesi pod stechou 'bylo ukryto — ale ona poád
silnici stíhala pízrak sirého, bludného synáka . . .

Slyš! Nyní se hlas jeho ozval odjinud. Tu z pravé strany to bylo.

znél už jinak, nebdoval.

Dana se tam obrátila.

„Maminko! Maminko!" dolétalo k ní slab ale pece zeteln
ltské volání.

A na stran, odkud picházelo, znamenala ješt nco nového,

[ustá tma, která ji posud obklopovala, tam ídla a projasovala se

:

oila se tam jakási svtelná brána, za kterou se zdál nastávati jasný

^raj. Jako na rozhraní jeho se tmou nla tam v neuritých obrysech

losti vysoká budova.

„Jist je to hrobka," pravila si i)aní. „Vždy jen ji hledám —
a dít moje m k ní dovedlo."

„Maminko!" neutichal dtský hlas.

„lile — nyní mé volá!"

„Maminko! Neslyšíte?"

„ó slyším!" odpovídala paní, a ze rt jejích nevyšlo nejmenšího

ika.

„Ke mné pojte!"



456 ^- yi^^^'-

„Volá — volá mé k sob ..."

„Pojte sem, maminko!"

,,Jdu již, jdu, mé dítc . . . Vždy jsem se jen na cestu k tolx';

vydala ..."
A paní šla. Ze to kolem ní nevypadá jako j)'ed hrobkou, kde

se býti domnívala, po tu chvíli slabé, ro/])týlcné její pozornosti ušlo,

ale nemohlo jí déle zstati tajno, když se po nkolika vteinách zrakm
jejím docela neoekávané divadlo objevilo. Bylo tak rozdílné od toho,

k nmuž ji obraznos vedla, že i rozrušen)' její duch rázem byl z pe-
lud svých vyburcován. Zarazila se, stanula i snažila se pochopiti, co

ped sebou vidéla.

Stála na jakémsi behu, a to na samém jeho kraji. Ped ní pro-

stíralo se kus pdy, kopáním nestejn prohloubené, vtším dílem ne-

ladn rozryté. Byla to cihelna. Proti Dan v pozadí na vyšším míst
vypínal se dm cihláv — jenž jí byl díve na první pohled pipadl

jako hrobka — budova sice dosti vysoká, však neúpravná, chudá; ne-

dostatky její nyní zakrývala noc, ve které její obrysy mly vzezení

dosti malebné.

Nížeji pod ní nalézalo se nkolik stavení mnohem nepatrnjších.

Mimo pístešky na sušení erstvých cihel bylo tu na každé stran po

jednom lidském obydlí, tak nedokonalém, že dm cihláv proti nim vy-

padal jako palác. Byly to budky i se stechou málo vyšší nad vzrostlého

lovka, jedna z pálených, druhá dokonce jen ze syrových cihel slepená;

že byly kdys i blinou omazány a vápnem obíleny, toho na nich vidti

už jen slabou památku. Svtniky v nich byly už prostorou svojí

nad míru nedostatené ; a pece v každé zstávala dlnická rodina o n-
kolika hlavách — zstávala no jako v kleci nýbrž jen jako v hnízd.

V levo pi behu, na kterém paní stanula, nacházela se v dolíku

pec, jejíž výhe sálala takovým teplem i svtlem, že vloky snhové
kolem ní už ve vzduchu se rozplývaly a po celém prostranství trochu

vidti bylo.

Hrabniny zraky utkvly záhy na jedné z dlnických chatrí,

nebo- odtamtud vycházel dtský hlas, který sem kroky její pivedl.

Drobným okénkem vidla do osvtlené jizbiky, kde práv mladá žena

brala nemluvn od prsu a kladla je do kolébky. Poalo se také ozývati,

kdežto v koutku na loži starší hošík pes tu chvíli opakoval: „Ma-
minko, ke mn pojte! Maminko-o-ó !"

„Nepjdu k tob," zvolala na nj matka, hlun ale dobrotiv,

„nebudešli hned mle!"
Kluina se stišil, žena pitáhla kolébku blíže k nmá, a used-

nuvši jednou rukou jí houpala, druhou starší dít po hlav hladila

zpívajíc

:

Spi, dátko, spi,

zatnhu oka svý,

pánbh bude s tebou spáti,

andélé té kolíbati — —

Hoch na posteli už ležel jako pna, nemluvn na kolébce pro-

vázelo matin zpv jednozvukým houkáním — na dkaz, že pro dnešek

se ve svých tlesných i duševních potebách cítí dokonale upokojeno.
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Ped pecí hovoili dva maži ; v prudké zái její bylo je dobe
rozeznati. Starší ml na sob halenu i spodky z režného plátna, jež

ovšem nepetržité svoje stýkání s blinou zjevn ukazovaly; mladší byl

odn v šerkový oblek modravé barvy, která však skrze vrstvu rudého

prachu cihlového sotva prokmitala. ernou, tolikéž rud napudrovanou

hlavu ml nepokrytou a na nohou devnky na boso, kdežto starý ml
stevíce s devnými podešvy a na prošedivlé hlav zimní epici. Starší

konal noní službu, mladší pišel k nmu po denní lopot trochu se

pobavit, co zatím jeho žena v chatrí dti na noc obstarávala.

Už si hezkou hodinku povídali. Nebylo každý den nco nového,

ale oni o jedné vci s chutí teba po celý týden vždy znova zahajovali

hovor. Tak bylo s postelením hajného Nekoly. Zaali jím, opakovali

leccos, co mluvili vera i pedevírem, a potom se dostali na pytláky

vbec. Starý ml hojn zkušeností a byl mladšímu jako živou knihou

;

vdl hned celou adu píbhv, na se pytláci kde odvážili, jak s nimi

teba celé bitvy byly svedeny, jaké z toho byly hrdelní soudy. Mladší

poslouchal velmi dychtiv i neustával se hlasit podivovati : „Ale, lo-

ve!" Když byl jeden píbh zevrubn vypovdn, nastalo obyejn
delší pomlení, starý sed vzpímen díval se s jakousi zálibou do peci,

do nejprudšího žáru, kdežto mladý na behu leže z obou svých rukou

hlav dlal podušku a bud sám nový pedmt k rozprávce hledal nebo

ekal, až se s ním spolubcsedník jeho snm vytasí.

Pohovoivše o tom, eho všeho se pytlák odváží pro tu rozkoš,

aby si na kus zve vystelil, rozjímali pak o jiných rzných náruži-

vostcch liiiských.

...V prosím vás, epku," pravil mladší, uvolniv své ruce zpod

hlavy a nad sebou je protahuje, „vždy to je taky divné, když si páni

na kousku té zve tak náramné zakládají a tolik na ty své honby drží."

Následovala kapitola o tom, co se tu na j)odzim panstva bh ví

.1/ odkud sjíždí, a co se puk dje pi velikých lovech, jmenovit jak

se každý z tch vznešených pánv stará a piiuje, aby toho hodn
zastelil.

„No bože —
" jiodotýkal mladý, „a jaká je to konec konc

radosí? Jaký z toho všeho zisk?"

..Takové už to je, milý Vojto," odpovídal staroch. „Ostatn —
tu si aspo mže každý teba stokrát za den boachnou — ale co

toprva ekneš pouhé štvanici ?"

epek snad o všecko na svt zavadil, i mohl jako oitý svdek
vyprávti, že nejslavnjší honby jsou ty, když se jelen krátko uvznný
pustí na svobodu, smeka chrt v patách za ním se vyštve, a celá

veliká spolenost za štvaným jelenem se žene všelikou necestou, pes
hory a doly, pes ploty, strouhy a eky, tak dlouho, pokud stíhané

zvíe staí ubíhati. Mnohý jezdec prve s kon sletí a teba nkolik
žeber zláme, však druzí ncpopustí, až jelen uštván a vysílen klesne

;

kdo mu do té chvíle nejblíž vytrval v záptí, dobývá si nejvtší slávy.

epek vidl pi podobné štvaiiií-i také nejvznešenjší dámy, ano i samu
císaovnu; vypisoval dlouhé jich erné šaty, vysoké klobouky a vlající

závoje.

„Ty as dlouho nevydržely," mínil Vojta.
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„Holenku, to se mýlíš — vydržely do poslední minuty, lítaly

jako šipky a na koni sedly jako lesní panny. Vidól jsem to všecko

na vlastní oi."

„Lesní panny také?" žertoval Vojta,

„Pi štvanici ne."

„A jindy ješt raí."

„Myslíš?" prohodil zkrátka epek.
„Myslím, že se lesní panny te už neukazují, jako divé ženy

a i)olednice —

"

„To si, holenku, každý myslívá, kdo sám nezkusil."

„Tuhle to as nezkusil už dávno žádny."

„Dávno, nedávno — o jednom to vím jisté. Ten se niím nekasá,

a ekneli, že je nco pravda —

"

„love!" žasnul Vojta tou mrou, že pozdvihl tlo, aby na
starocha lépe vidl. „Beze žertu — lesní pannu že jste vidl?"

„Lesní pannu," dí úsen a drazné epek.
„Živou?"

„Živou."

Vojta dal udivení svému výraz tím, že koleno své chytil do se-

pjatých rukou a hoejším tlem v právo, v Icvo kolébal. I chystal

se novými otázkami epka k tomu pohnouti, aby o této své zázrané
zkušenosti obšírnji vypravoval, když se tu vedle nich ozval tetí spo-

leník, jehož si posud zhola nevšímali.

Jméno jeho bylo Tygr, ale takto byl to pes docela krotký. Uve-
lebil se také ped pecí, pední nohy natáhl ped sebe, huatou hlavu

pitisknul k nim a zdal se labužnicky kochati dvojím požitkem: jednak
se píjemn vyhíval, jednak poslouchal diškurs obou besedníkv, upíraje

zvlášt na epka své pimhouené oi, jako by mu žádné slovo jeho

ujíti nemlo, a jen chvilkami nosem potrhávaje, jako by v duchu pro-

vozoval trochu skeptickou kritiku, ale co spoleník dobrých mrav nijak

to nechtl prozraditi.

Te náhle stihnul ušima, mrsknul zrakem v jinou stranu, pak
i zavrel a hlavu zdvihnul. Na tyto známky malého znepokojení se

mužové ovšem nic neohlíželi — až teprva, když pes jako stela vy-

skoil, k podkopanému behu se rozehnal a tam štkal, jako by nkoho
chtl roztrhati, ohledli se v tu stranu.

„Co pak se mu tam ukázalo?" prohodil epek ješt zcela lho-

stejn, vida jen nejasn všeliké pedmty v tch místech, jelikož byl

oi své zrovna od prudkého žáru v peci odtrhnul. „Jako by nkdo cizí

picházel."

Tu ho Vojta siln chytil za ruku.

„love," šeptal, schýliv k nmu hlavu a upíraje vyjevený zrak

v onu stranu — „vidíte ji?"

„Koho?"
„Tu paní —

"

„Kde pak?"
„Tam — na behu ..."
Staroch pozdvihnul obé dlan nad oi.
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„Mám oslabený zrak," pravil rovnž utajeným hlasem, „ale pece

znamenám — — Je erná ?"

„Od hlavy až k pat ..."

„Vyšší než obyejná ženská?"

„Zdá se."

„Podívej se jí na ruce."

„Ruce má bílé, jako ten padlý sníh —

"

„Co v nich drží?"

„Nic nepozoruju —

"

„Dobe se podívej."

„Tyge!" zvolal Vojta, vida, že pes obíhá beh, aby se dostal

nahoru k té neobyejné ženštin. „Jdeš ležet! Tyge! Hned sem pojd!"

Ale pes byl tak podráždn, že na volání nic nedbal, akoli ml
Vojta hlas, že by byl rachocení hromu pekiel. Nebylo jinak, musil

se za Tygrem rozbhnouti — okikuje ho a házeje po nm, co mu do

raky pišlo, zahnal jej konené nazpt ke stavením.

Olilednuv se pak nahoru na beh, nikoho více tam nespatil.

„Kam se podla?" ptal se starocha, který od peci za ním pi-

cházel.

„Kdož to mže íci!"

„Podívám se tam nahoru," dí Vojta.

„Toho pkn pomi," zadržel jej epek.
„Tam nkde bude —

"

„Sotva bys jí dohonil, i kdy bys ml kídla."

„Kde se tu bere? A kdo jest?"

„Kdo? Nepoznal jsi jí?"

„A vy poznal?"

„Nic ti na ní nebylo divného?"

„Všechno — i to, že tam stála na míst docela podkopaném

a že se pda pod ní neutrhla."

„Což do oblieje jsi jí nevidl — že má tváe bez masa a dlky
bez oí?"

„Ne — to ne —

"

„Ani že v ruce držela kosu?"

„Kosu? Kam myslíte?"

„Myslím," pravil epek vážn ale takto pokojn, „myslím — že

to byla smr."
„Smr?" trnul Vojta, „Co by tady —

"

„Pohledávala? Nkoho z nás. A protože tob se tak neukázala

jako mn — jako erné odný kostlivec s kosou — —

"

„To ne — to dokonce ne!"

„Tedy nepochybné pišla k vli mné.**

„Ale jdete!"

„Však i ty dobe udláš, vyhnešli se místu, kde se zjevila, kam
nás lákala — a když tu dole si dvojnásobné dáš pozor, aby t pod-

kopaná zem pi práci nezasypala. Ostatn buff bohu nebeskému po-

rueno a déj se ve všem svatá jeho vle!"
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XV.

Vydšcna prchala hrabnka od cihelny. Leknutí dodalo jí nové

síly, nohy ji hbit unášely, však nemly vdce ; když se paní opt po-

nkud na mysli ustanovila, první, co znamenala, bylo, že se nalézá

v lese. Jak tam pišla, liylo z pamti její vymazáno; také pro as
ztratila všecku míru. Chvíle ubíhaly jako mimo její vdomí, nepamato-
vala, co se s ní dlo ve tvrthodince práv uplynulé — ano bylo jí

záhadno i to, co práv konala.

Jednala už namnoze jako stroj, jenž neví, ím popudem a jakou
silou se pohybuje. Picházela ovšem chvílemi ješt k sob, ale jen tak,

jako se lovk na loži ze sna probouzí, aby hned zase do nho upadl.

„Ke hrobce! " — to zstalo jedinou pevnou vidinou a oživující

pružinou její. Chtjíc dostati se ke hrobce, aspo nestavila svých krok,
brala se ustavin ku pedu. Ale jen tu a tam v nkterý okamžik ješt

zkoumala, kudy se dáti — a to ješt dlo se více z návyku než aby
ve skutené pochybnosti hledala pouení : i)ak zase hned nazdabh
šla dále, jako by byla na nejkratší a nejbezpenjší cest.

V pravd však již drahn o žádnou cestu ani nezavadila. Brala

se, kudy ji práv nohy nesly. Pekážek malých ani velkých, jež se jí

naskytovaly, se nelekala. Jako vdomí její bylo zkaleno, tak byla vle
její ochabla; nezdar ji nesklioval, nedokavost nepohánla ji do trap-

ného spchu. Ovládlo ji domnní, že se k cíli svému každým krokem
pibližuje, ale zárove také, že hrobka jest daleko, daleko odtud.

I putovala vytrvale a trplivé jako samobyb; pokleslali, uhodilali se,

nic si to nepipouštla; k tlesné bolesti stala se lhostejnou.

Myslila, že poád rychle pokrauje, ale chze její stala se volmi

volnou.

„Maminko — maminko!" znlo jí pes tu chvíli v uších. ..Pojíítc

sem! Pojte ke mn!"
Pokyvovala ochotn hlavou a vila, že urychluje krok. Ale jenom

když volání dtské se opt promnilo v plá, ped ní do dálky zani-

kající, jenom tehdy donutila zemdlené svoje tlo na minutku do vtšího
spchu, který ím dále tím astji konil úpadem . . .

Temnoty noní proidly, svit msíný proniknul i na bludnou její

cestu — ale na štstí poalo se mnohem pozdji také v mysli její

projasnívati.

Pišla chvíle, kde kolem sebe opt zeteln spatila vysoké kmeny,

pod sebou zasnženou lesní pdu, kde i zase svou vlastní osobu spo-

zorovala, na své ruce pohledla i spatila, že nejsou isté, že jsou na

nich krvavé skvrny.

„Kde se na nich vzala tato krev?" tázala se — a v patách za

první následovaly pak jiné otázky: „Co tu dlám? Kde to jsem? Jak

jsem se v tchto místech octla? Kudy odsud vyváznu?"

První odpovdí bylo: „Zbloudila jsem." Jiné rodily se nesnadno.

Procitla za noci v lesní samot, kde prve jakživa nebyla : jak mla
poznati, kde jest?

Pokusila se hledati aspo východ z lesa, aby pak pi volnjším
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rozhledu mohla spíŠe najíti cestu: ale pocítila jen, že nohy její jsou

tuhé, tžké, že už jen velmi tžko je zdvíhá.

„Zbloudila jsem," opakovala sob. A pak zvolna rozjímala dále:

„Vkol je pouš — lidské duše není na blízku. Nikdo o mn neví,

nikomu nemohu dáti o sob znamení. Nohy pode ranou klesají, neod-

n»>sou mne odsud ..."
Pece však ješt docela na mysli neklesla, nýbrž hledla v pouti

své pokraovati, s lepším arci rozmyslem a plánem.

„Marné namáhání ..." ozval se v ní po chvíli opt zlovstný hlas.

Zavrávorala, zachytila se stromu a podepela se o nj.

„Odpoinouti!" volalo s bolestnou toužebností její vysílené tlo.

Ješt si pipomnla: „Usednouti nesmím — mdloba by m pe-
mohla, a pak bych už více nepovstala ..."

Hledla se tedy aspo na nohou udržeti — ale i stojíc pozoro-

^vala, že víka její jsou jak olovná, že neodolá, že ji pemže dímota.

„A usnu — na vky! .
."

Zoufalost postavení jejího se jí rázem objevila v hrozné podob.
„Není mi pomoci . . . Všemu je konec ..."

Konec! Hned pi svém prvním kroeji ze zámku cítila, že se

ubírá k svému konci — ale teprve nyní jí ukázal svou tvánosí.

Bludný tvor v hluché, necitelné poušti . . . Tak mla zahynouti

!

„Vždy to jest, co jsem od poátku chtla. Šla jsem z domu
s tím úmyslem, že se tam už nevrátím . . . Zhešila jsem, vyzývala

Ijsem nebesa — nyní m stihnul trest ..."

A trest se jí stával nejkrutjší tím, že nedosáhla, co si vinou

svojí chtla vykoupiti. Odtrhla se násiln ode všech lidí, jen aby z-
stala spojena se svým díttem — a te byla také od nho odlouena,

nemla se v život už k nmu piblížiti, mla umírati bez nho —
^daleko i od nho

!

„Všemohoucí bože," zalkala v duchu, — „jen té milosti mi ješt

Idopej, abych ho jen okem ješt spatila, abych u nho vydechla svou

-duši!"

1'ustila se své opory, nutila se ješt do chze, aby se pec do-

stala k místu, kde synáek její odpoíval — však neušla ani pl sta

krokfiv a klesla na vlhkou zemi. Nemohla se tomu ubrániti.

lo je mj hrob ..." i)omyslila si ješt — ale již se nedo-

vedla vzchopiti, síly její byly na dno vyerpány. Tím he, že práv
teif ješt zstávala i)i smyslech i musila pociovati, jak jest neodvratn

I

'O všem veta.

V^ak pece nikoli — náhle dotýká se sluchu jejího lidská e.
Ajaj — ajaj!" mluví jakýsi hlas. „Taková paní! Hrabnka!

>aiiu)iradská princezna! Jako nejposlednjší žebrácká! A na knížecí

pd !"

Ona pochycuje toliko jednotlivá slova i nerozumí hrub smyslu

jeji»-h. Snaží se jen spatiti toho, od nhož pocházejí.

• )d tmavé houštiny, u které poklesla, pistupuje k ní mužská
postava. Její zrak jest pólo strhán, spatuje zatím jen ("erný, nefo-

remný stín.
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„Jako nejposlednjší žebrácká! A ješt h! Ajaj — ajaj!" opa-

kuje si píchozí a nahýbá se nad její tlo, pokleká, pibližuje svou

tvá až k jejímu oblieji.

Ted na nj padá msíné svtlo — Dana vidí, že to není jen

tmavý stín, ale že jeho tvá nemá lidského vzezení. Je to erná obluda,

která po ní vztahuje své ruce

!

Hrza jí z hrdla vyráží skek. Co na ni sahá, vidí se jí stokrát

liroznjší než pouhá smr. Ted teprve zmocuje se jí skutené zoufalství.

Zabíjí nevyslovitelnou úzkostí jejího ducha, ale kísí na chvilku ješt

sílu její tlesnou.

Vzchoj)uje se. Tomuto dsncmu tvoru musí uniknouti — musí

prchnouti.

Muž sám pekvapen hledí, jak se paní z jeho spolenosti hledí

vysvoboditi.

„Aha," praví sob, hledv za okamžik s otevenými ústy na její

nový útk — „zdsila se mého pohledu. Zapomnl jsem, jak jsera na-

malován. Nedivím se jí — vypadám ertu ješt podobnjší než nonímu
roštákovi."

Dun v trudném klopotu se vlekoucí podobalo se, že celý les

kolem ní oživnul, že se mezi stromy vyskytují lítá zvíata a napliíují

vzduch takovou vavou, až jí to dralo sluch.

„Tyge!" slyšela do toho volati lidský hlas — a již tu proti ní

skutený tygr cenil krvežíznivou tlamu, kdežto se v patách za ní hnala

erná obluda v lidské podob.
Uhnula stranou, padla — a nemohouc se pozdvihnouti, po rukou

i nohou vlekla se snhem. Nemohla již ze sebe vypraviti zvuku, ne-

mohla vydechnouti. Pišla nejstrašnjší chvíle . . .

Avšak — netrvala dlouho. Vše se poalo mniti. S utýrané paní

spadla ta hrozná tíže, údm jejím nejen se uvolnilo, i síla se rychle

vracela do nich — již zase byla na pochodu, a noha její kráela lehce

jako v tanci.

Nyní to, co vytrpla, pojednou jí bylo tžkým snem, jenž od ní

byl zaplašen.

A ješt více. Pede zrakem jejím, ku pedu upeným, tam v ne-

veliké dáli otvírala se nyní skvoucí brána nového dne — však místo

aby z ní vyšlo slunce, objevila se tam velebná budova, knížecí hrobka,

jenže u velkolepých rozmrech. A v otevené temné brán její stálo

na prahu spanilé dít. Z tla jeho vycházela záe, ruce jeho se radostn
vztahovaly k ní. Ó tentokrát nebylo pochyby, nebylo klamu — vítal

ji tam oplakaný její synáek!
„1 to byl jen šeredný pelud sna, že bych byl umel," promlouval

líbezn. „Jsem živ a zdráv."

A srdce matky jeho pronikla nyní nebeská rozkoš. Pešel jí

zruk i sluch — — —
Minuly jí nadobro všecky smysly. Nebo v pravd ležela na

chladné zemi, a tlo její stydlo . . .

Muž se zaernným obliejem opt se k ní piblížil.

„Je bez sebe," pravil, pozorn na ní pohlednuv. „A není divu —
ba jest nepochopitelné, že tak dlouho odolala. Hle její nohy — umu-
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ený Spasiteli, jaké to jsou nohy na takovou trampotu, jaká to je obuv

do takové chze!"
Xabyv jistoty, že paní mu již utíkati nebude, poal sám okolo

ní v pochybnostech a nesnázích pobíhati.

„Co ted s ní?'^ mluvil polohlasité. „Tam ji hledají, ale kdo ví,

zda se vbec dostanou sem. Kdy bych se s ní nebyl setkal, našli by

ji leda stuhlou. Ale co mám uinií? Bže tam a vola je sem? Kdy
bych to navlekl sebe opatrnji, aby slyšeli jen mj hlas a mne ani

neshledli: kdo mi za to ruí, že nevlezu do pasti? Ne, polapiC se ne-

mohu dá! Už bez toho scházel jen vlas, že by mé byli v krypt
chytili — také k vli ní ! Pro mne bylo by nejlíp, kdy bych ped
slunce východem byl deset mil odsud."

Znova nahnul se k hrabnce, jako by se chtl pesvditi, zdali

snad ho pece neslyší, zdali se jí naposledy svou eí nevyzrazuje.

„Když je sem nemohu veejn doves," pokraoval potom, „kdo

ví, jak by tu dlouho niusila ležeC a zda by všecko naposledy nesklaplo.

Ale jak jinak bych jí pomohl? Naložit ji na sebe a dones ji k Samo-
hradm? Tam ji u nkterého domu složi, na lidi zaklepa a utéci?

To je pro mne teprv náramn nebezpeno ! Už kdy bych s takovým

bemenem nkoho potkal! A potom — s takovým bemenem se tam

brzy nedostanu. A což aby mi na cest zemela? Rameno boží, vždyí

už ted má tlo jako led!"

Když pi posledních slovech pravici hrabninu v ruce své držel,

povšimnul si, že na jejích prstech jest nkolik drahocenných kroužk

;

na jednom tpytila se celá ada diamant.

„Tu je na malém místeku celé bohatství," zahuel muž pohledem

tím jak okouzlen — „to by m vytrhlo ..."

XV.

Poštovská archa Samobradská rachotila po silnici. Jako z pravidla

pi této noní jízd, nebylo v ní ani dnes pocestných; tím horlivji

enil Tydlidát k svému koníkovi.

..Což, ty si to málo pipouštíš," pravil mu s pátelskou výitkou,

kdy/, práv projíždli široký pruh lesa. „O tebe nic nezavadí. Jakou
máš tuhle výbornou cestu, jak bezpen si po ní vykrauješ, jak jist

to víš, kdy zase pijdeš pod stechu a ke žlabu — a jsi pece jen

nmá tvá, boží hovádko. Ale ta i)enešastná paní — ! Takový rod,

takové bohatství — taková niladosí, taková krása!"

V dálce cosi zahoukalo lesem.

Slyšíš?" pokraoval Tydlidát. „To je Argus. Na mou duchu,

íiiiis ma to zvíe zrovna jako lev. Jak se to rozléhá! Jen kdy by to

nebylo poád nadarmo. Co se to stalo — co jen se to stalo I Ach mj
nejdobrotivjší Ježíši, což by skutené už nebylo žádné pomoci, žádné

nuiléje?!"

Hlas jeho odusily slzy, které se mu jako bráchy vyvalily na

:i< .ichlou, vrásitou tvá. Ano, lítos pemohla srdce starého vojáka tak,

že poal usedavé stkáti.
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„Hcj, píteli!" zvolal tu kdosi ze strany. „Zastavte na chviliku!"

Tydlidát bezdéky zadržel koné.

„Kdo volá?" tázal se, an nikoho nespatoval.

„Sejdte sem," dostal v odpovd.
„K emu'?"
„Je tu poteba vaší pomoci."

Tydlidát naslouchal s nejvtší pozorností.

„To je petváený hlas," poznamenával — nyní jen k sob, ne

ke koovi. „Pomoci?" ptal se nahlas. „Komu pak?"
„Jakési ženské."

„Ženské?" vzkikl staroch. „Matiko Krista pána! Jaké ženské?"

„Panské."

„Což jí neznáte?" volal Tydlidát, a nejen hlas nýbrž i celé tlo

se mu zimnin táslo, tak že na kvap s kozlíku slézaje div nespadl.

„Má snad erné šaty?"

„Má. Jen pospšte!"

Tydlidát uinil již dva, ti kroky, ale náhle se zarazil.

„Odcházeti od pošty," zamumlal do sebe, „to je písné zapo-

rueno! . . Mohlo by to bý jen vychytralé taškástvi. Já pjdu od

vozu — a on nebo druzí tu na všecko padnou ! . . Bez toho ten

hlas — —

"

„Co nejdete?' pobízel jej neviditelný muž.

„Nemohu jen tak od kon —

"

„Však vám ho vítr nesfoukne!"

„Pojdte mi k nmu postát."

„Jak chyte ! Pak zas budete vola vy mne — a z paní tu zatím

uprchne život."

Tydlidátovi poaly se úzkostí ježiti vlasy.

„Co si ponu, svatá boží rodiko?" pestupoval jako na muidlech.

Na dlouhé rozmýšlení nebylo asu. Náhle skoil k vozu, sáhl po

staré i)istoli, která jej po léta na jeho noních cestách provázela, však

podnes nemla píležitost konati službu. Potom sebhl se silnice.

„Kde jste?" volal octnuv se mezi stromy.

„Jen pojte dál," odpovídal hlas.

„Pro mne nedokáte?"
„Co vy máte hloupých otázek!"

„Myslíte, že vás neznám, když mluvíte cizím hlasem?"

„Snad jsem váš k, že tu se mnou chcete bez konce tlachat!"

„Hodláte i mne do neštstí pives, Domine?"
„Necht všecky Dominy na svt s pokojem," ekl ukrytý muž

hlasem již nepetváeným, — „zahrajte svoji nedve na troubu —
a než to udláte, já zatím hrabnku donesu do vašeho vozu!"

Tydlidát už pádil za hlasem, co staré jeho nohy staily. Muž
také ped ním již necouval — a tak staroch za nkolik okamžikv
spatil zaernnou jeho tvá, spatil i omdlelou paní. Propukl v zoufalý

náek.

„Pro smilování boží! Snad už je mrtva?!"

„Docela ješt ne."

„Lidé, lidé — pispjte, pomozte!"
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„Co se tu, love, oháníte s tou zbraní?"

Tydlidát se vztýil, pozdvihl pravici nad hlavu a z obou hlavní

pistole vypálil rány.

„Pro dláte takový hluk?" již hnviv se na nj osopil erný
Domin.

„Dávám znamení tm, kteí paní hrabnku hledají —

"

„K emu? Snad je nás dvou dost, abychom tu poídili, eho
teba!"

Hlahol v dáli po výstelech skuten oživnul, však mnohem blíže

ozvalo se zdlouhavé ale hluné hafání Argusovo.

„Jen sem — jen rychle!" kiel Tydlidát nedbaje na nevrlos

svého málo vítaného spoleníka.

„Svolávejte si teda celý svt," huboval tento, „ekejte si tu na

koho chcete a jak dlouho chcete — já se tu omeškáva nebudu. Jenom
jedno, brachu, spolu vyjednáme: vy jste mne tu okem nevidl —
rozumíte?"

Tydlidát nespchal svditi — jsa všecek hrabnkou zaujat, sotva

pozoroval, že se vedle nho mluví. Domin jej bez okolk chytil za

rameno a notn jím zatásl.

„Slyšíte?" mluvil zlostn. „O mn ped živou duší nehlesnete!

NeboÉ kdy by mi z toho mla ješt pojíti škoda, že jsem tu paní ne-

nechal zahynout, kdy byste m prozradil: a jsem vn zatracen !"

„Já vás neprozradím — tak jako Nekola —

"

„Nic o mn nebudete vd!"
„Zhola nic."

„Na vaši duši!"

„Jak v jednoho boha vím!"
„Bez toho mi tuhle noc zas jednou byl luciper dlužen. Nezapo-

mete na své slovo ani ve spaní!"

Po tch slovech se Domin bez dalšího louení rozbhl v stranu

silnice. Však sem Argus podle štkání ml už jen nkolik set krok.
„Ale co dlá mj k a pošta!" vzpomnl si zase Tydlidát,

když zstal n hrabnky samoten. „Aby mi ten lovk pece nco ne-

vyvedl — !"

V tom Domin skokem pibhl nazpátek.

„Podívejte se," pravil udychtén, ukazuje starochovi ruce hrabniny,
„že na nich má prsteny. A to víte! Jestli njaký už díve ztratila, já

za to nemohu. Mohla snadno ztrati všechny — je vid, že také její

roce dost zkusily."

„Arguse!" houknul nedaleko v lese mladý hlas — a pes, bže
dle všeho hodné naped, neopominul se mu ozvati.

„To je zas mj kluk," zahuel Domin. „Ješt on m první pozná!

Mám as! — Ani muk, Tydlidáte! Ped nikým — to vám povídám!"

Zmizel po druhé — a Tydlidát poal opt z i)lna hrdla volati

:

„Jen sera — jen sem!"

I pihnal se nejprve Argus, za ním pikvapili Macinek a dr. Lu-

dikar; ti ti byli poád pedním vojem hledajícího zástupu a naposledy

ož jej valné pedstihovali.

Léka vrhnul se k omdlelé paní.

08VÉTA 1886. 6. gQ



„Jak dlouho tu leží?" byla první jeho otázka.

„Bohu povédomo," dostal od Tydlidáta odpov.
„Svrchovaný as!" ozval se pak po chvilce kvapného, nmého

vyšetování. „Kde je tu nejbližší písteší?"

„Až v Saraohradech,"

„Jak tam odsud máme daleko?"

„Aspo tvr hodiny dobré jízdy."

„Ah, jízdy — vždy vy jste tu s vozem? To je nová vaše zna-

menitá zásluha — vy jste blahoslavený lovk, Tydlidáte! Honem, kde
máte jakou houni!"

V pti minutách sedl doktor s bezduchou Danou v poštovské

arše a Macínek letl s Argusem vstíc blížícímu se zástupu, aby panu
hrabti zvstoval, co se pihodilo. Tydlidát místo k Samodražské stanici

pobízel koníka svého nazpt k Samohradm. Všechna pravidla na svété

byla dnes porušena.

„Kdy bychom my dva za to mli pijí do Kartouz," pravil

staroch na vrub_ svého hndouše, poád slzy v oích makaje a úzkost-

livou starostí div se nezalykaje, „jen a ji, nejsladší Kriste Ježíši, pi-
vezeme dom živou!"

Konec knihy druhé.

(Pokraování.)

Nové písemnictví.

Dramata,

Sáhl jsem tentokráte hloubji do nové zásoby, která se divadlm
venkovským a tenástvu Thalii naklonnému nabízí. Mže zajisté na

nejeden prospch býti, proberouli se jednou vedle zdailejších dl též

jednak práce bezdvodn peceované a jednak jjráce horší nežli bez-

cenné, totiž práce škodné. Nezasloužená chvála mže jak produkci tak

i konsumci zavésti na kluzkou necestu, a pohodlným umlováním sotva

se domžeme žádoucího pokroku. Umlováním kivdí se práci lepší,

umlováním mže se podporovati teba vc naprosto záhubná. Divadelních

kus tiskne se u nás nápadn mnoho, jde jich tedy dosti hojn na

odbyt, a pece co slabých, nechutných a zvrlilých se mezi nimi prodá,

a co takových bídných nebo pustých kus, že až žasneme, na koov-
ných, pedmstských a ochotnických jevištích se za tou píinou pro-

vozuje, aby, jak se pedstírá nebo upímn myslívá, umleckou pochoutku

neb aspo ušlechtilou zábavu poskytovaly, ve skutenosti však s vý-

sledkem tím, že se jimi krasocit a vkus, jemný a vytíbený mrav zne-

švaují a hubí ! To pak zamezovati mže toliko veejná kritika. Osvta
nižších a vyšších našich vrstev je v naší dob s tolika stran ohrožována,

že stalo se nezbytnou povinností každého našince, aby stál na stráži.

Tím ovšem nepravím, že oelou nynjší zásobu novinek vc a ven
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zamítám ; naopak ihned naped podotýkám, že se v ní leccos více mén
záslužného a poutavého nalézá.

Krom 'své jednoaktové, v národním divadle s dobrým úspchem
dávané veselohry Ve veejném život vydal Karel Pippich tiskem též

Vlasty skon, dramatickou báse o tech jednáních, urenou pro drama

hudební, Vlasta po dobytí Dvína prchajíc pichází k hradu vladyky

Vlaslava, chot milostné Svatavy, a vzplane k nmu náruživou láskou,

již on prudce odmítne. Pes to pijde však u veer, od ní tam vyzývav

pozván, ve Vlastin byt a jest tu žárlivým na nho Vojmírem, který

vroucí milostí ke Vlast zachvácen byl, zabit. Vlasta, která j€Šté také

Vojmíra oštpem proklá, se Svatav, jež mužova vraha ztrestat v boj

vytrhne, odhodlan vyzná, že zavinila Vlaslavv skon, a luištník ji za

to stelou skolí. Jako jest Vlasta ve svém protimužském vzdoru jakousi

Brunhildou, jest Svatava jakožto mstitelka manželovy smrti jakousi

Krimhildou. Pippich hlásí se výslovn k Wagnerovcm, ve Wagnerov
smyslu zvolil si látku z pokladny národních bájí a k hudb Wagne-
rovského smru napsal svou práci. Také užívání citoslovcí, jichž mohlo

snad býti mén, a rýmv alliteraních, jež se však s cílem svým míjejí,

pipomíná Wagnera. Mluva Pippichova je skuten poetická, tragicky

dstojná, jadrná, vzletná, zpvná, též rýmy assonanními oplývající

a vyniká nepopirateln nad mluvu ve Wagnerových libretech ili —
abych nebyl kacíem — dramatech a slavnostních hrách.

Arbes vypracoval ze své povídky Moderní upíi stejnojmenný

ptiaktový obraz ze života Pražského, však nedosáhl pravého dramata,

jelikož nešetil dramatické stavby. Moderní upíi v pravd píšern
obletují tenáe a diváka, postikují ho kalem, zatínají se mu do prsou

a do srdce a stebou jemu krev. Kdo má zalíbení v duševních muidlecb,

pokochá se snad Arbesovou prací, ale pítel literárního pokroku nemže
se ubrániti pochybám a námitkám. Kde odpornos na stolec zasedla,

kde uspokojivá idea sotva s malou dušikou vyvázne, petžko mluviti

o jakéms umní. Ušlechtilá tendence zasluhuje vždycky chvály, avšak

ona nerozhoduje vždy hodnotu básn, a povídká i dramatik mají býti

pedevším básníky, máli je literatura v poet bráti. Edmund Bohutínský

pracuje o tom, aby zpsobil úpadek svého otce, a svede dívku jej

milující, Julii Kaftanovou, aby provedla zdárnou „lest obchodní", t. j.

aby okroíUa svého otce ! Padouch a zlodjka ! Komedie, kterou si pi
tom Edmund zahrá — tváí se dívce z úkrytu jej pozorující, jako by

se chtél zasteliti — nenáleží mezi šastné invence. Své poínání proti

otci líí mu Edmund tmito slovy: „Dlužil jsem si a nechal vás platiti,

abych nahromadil kapitál. Co ubylo vám, pibylo mn. A ponvadž já

zstal takmé bez závazk a vy ted ohlásíte konkurs, nemají se vitelé

na em hoji." A jinde oratorsky praví: „Nynjší spolenosC peje daleko

spíše lovku smlému. Jen smlým vystupováním, bezohledným, a pece
opatrným jednáním a obrati ým vyhýbáním se všem úskalím, jež kladou

lovku v cestu paragrafy trestního zákona, domže se lovk spoleen-

ského postavení, po jakém nesmélosí vždy jen závistivé pošilhává."

Toté zhoršený Feuillctv Montjoye. Julie krade v domnnce, že její

Edmund ukradenými penézi otce svého zachrániti chce — máme tu

30*
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tedy i»edstiženébo sv. Krišpína v ženském rouše ped sebou. Spi-

sovatel snaží se chování padoušského Edmunda vysvtliti špatnými

zásadami, jež mu jakýs Esdavi vštpuje, intrikánský to fantom nihilisty

beze vší životnosti. „Otec! otec!" dí k Edmundovi v tetím djství.

„S pojmem tím jest moderní filosofie už dávno hotova ... Po

jakém právu mže otec, který byl vlastní neschopností na mizinu

piveden, od svého syna žádati, by cestou milosti prodlužoval bídnou

jeho existenci? Ostatn, holduješli posud ješt zastaralým názorm

o vdnosti synovské, mžeš se vždy k otci zachovati lidsky — mžeš
jej živiti^ jako živí stát své pensisty — — Ale pes hlavu ti více

persti nesmí! Edm. A co soudíš, eho bude pedevším teba initi,

až otcv závod padne? Esd Reorganisova ! Pedevším nesmíš spustiti

se zetele zásadu kardinální : spoivost. Musíš zavésti úspory ve všech

odvtvích. Musíš redukovati mzdu i síly Edm. (vpadne). To není

možné. Chasa jest prací petížena — a mzda tak nepatrná Esd.

(s ostrým pízvukem). Závody obchodní nejsou dobroinnými ústavy.

(Rozhodn.) Musíš!" — Pozd, píliš pozd dostavuje se vysvtlení, že

se Esdavi svádním syna Edmundovu otcovi mstí, a pozd dostavuje

se podivné vysvtlení této jeho mstivosti, že se starý Bohutínský a

Juliin otec, které takmé do konce za poctivce jsme považovali, kdysi

též moderního upírství dopustili. Kus koní nadjí, že se Edmund po-

lepší, ale kdo tomu má viti? e Arbesova je suchá, struná, silná,

nkde nevhodn vzletná a ne všude pesná. Pantomimice popáno pí-

lišného, rušivého místa. A pece, vzdor všem vadám chovají Moderní

upíi v sob nepopiratelnou záchvatnou sílu, ale drží nás v objetí ne-

milosrdnými kleštmi píšernosti, nikoli milostnými lokty krásy. Arbes

vyhledal si ve snmovn naší literární republiky sedadlo na nejzazší

levici. To jest jeho spisovatelskou výhodou a jeho básnickou škodou.

Pobélohorci, tragédie v pti jednáních od J. V. Frice, súastnili

se, jak v úvodní poznámce k nim úmysln podotknuto, konkursu o ceny

sborem pro zízení eského národního divadla vypsané, byli však porotou

zamítnuti, a spisovatel pedítal je pak v sále Konviktském i vydal je

tiskem, odvolávaje se tím i oním jaksi z nálezu poroty k vyššímu soudu

všeobecného hlasování. Kniha vnována jest významn „teskné pamti

nesmíených dosud stín eských exulant." V prvním jednání slyšíme

od drancujících katolických rejthar, že eskobratrský knz Matyáš

Ulický byl v áslavi pro svou víru krut zmuen i usmrcen, a vidíme,

kterak i starý, slepý otec jeho Daniel, tou zprávou znien, klesá do

hrobu. Náelník drancovník, mladý Vratislav z Mitrovic, pospíchá

zniit i spoluvrcv dotrýznného kmeta, le cestou setká se s líbeznou

letorostí pronásledované, hoekující rodiny Pavla íanského z Hodjova,

s Rejnou, která jej svou krásou odzbrojí. Nelze tvrditi, že by toto

jednání nehospodailo djem. — V druhém akte ped Amosem Ko-

menským prorokuje visionáka Kristina Poatovská útrapy vícím bratím

a Rejnou i Vratislavem provázena nese plamenné visionáské výstrahy

a pohržky mocnému Albrechtu Valdštýnovi, že nespojili se s nekatolíky,

sejde rukama jejich nepátel. To romantika nevas nedosti seriosní.

Po promn pináší katolický Vratislavv otec Krištof svým kacíským

poddaným na Opoensku nové mandáty z Prahy, avšak oni s Balcarem
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v ele zmocní se Opona i Krištofa, ímž djství psobiv a jímav
koní. — Obhájce víry eské Matouš Jií z Tchenice po dlouhé roz-

prav s Komenským opouští v jednání tetím se svým lidem vlas, aby

se pidal k Dánm — výkon to nedramatický. Pi tom se dovídáme,

že v meziaktí Lichtenštejnští jezdci povstalcm opt Opono vyrvali,

a tím poškozen jest význam úspchu, jejž má konec druhého aktu,

teba £3 dále od honce Dohalského dovídáme, že Balcarv lid Opono
zapálil a že pan Krištof v plamenech „dstojnou smrtí" zahynul, žádaje

sob, aby ho syn Vratislav pomstil. Nebo úinek nemá býti v dramat
nikdy slabší nežli píina, jako zde, nýbrž povždy mohutnjší než ona.

A sotva zase postoupíme, nive padá již význam jiného z pedchozích

výjevv, a jak žalostným spsobem ! Vratislav totiž navrací se s Rejnou

a s Kristinou od Valdštýna, který — aniž se v celém kuse na jevišti

objeví — místo všeho jiného na visionáku vyštval psy ! A co tu pro ni

uinil její „obtavý, povždy šlechetný" ochránce Vratislav? Utekl také —
to i)ostailo jeho rytíské cti, a nyní se s Rejnou rozlouí, aby ji hned

potom ze stedu exulant s Komenským do Lešna se ubírajících unesl.

Xelze pochopiti, pro ji propouštl, když ji chtl ve své moci míti!

.Jednání vyzní slavným slibem Rejnina bratra Oldicha, že ji z Vrati-

>lavových rukou vysvobodí. — Ve tvrtém jednání pevládá vypravování.

Tchenický vypravuje, kterak byl Valdštýn ztrestán za svj pych proti

Kristin tím, že o Stralsund lebku svou narazil a s vdcovství sesazen

liyl, a kterak Gustav Adolf vítzn postupuje. Rašín opt vypravuje, že

•šlechetný Vratislav pustil Rejnu k matce na návštvu, nešlechetn zajav

jejího bratra Oldicha jakožto rukojmí za ni. Avšak ani tento rozpor není

]>ivedcn ku platnosti : strýc Hanuš Litvín z ían Oldicha osvobodí.

A snad jiný motiv se objevuje : Rejna se pizná matce, že jest Vrati-

slavem zneuctna, snad i ke katolictví naklonna. — V pátém jednání

se krom o saském vpádu dovíme, že Hejna prchla ped matinou
kletbou. Exulanti — mezi nimi také Komenský — se vracejí do mi-

lované vlasti. Ale na krátko; nebo se nám vypráví, že Sas již opt
ustupuje z ech na sever, že švédský král zvítziv u Lutzenu, ná-

sledkem svých ran ducha vypustil a že Valdštýn v ele císaských zle

proti kacím ádí. Mlhav založený Rašín probodne, aby tu aspo
njaké katastrofy bylo, vlastimilovncho Tchenického, jenž jej ve své

l)nidkosti za zrádce, za Valdštýnova náhone prohlásil ; Anežka, matka
liejnina, ztrativši ped ó. aktem chot a dv dítky své, padá pod tíhou

svého neštstí, exulanti opt se s vlastí rozžehnávají, a Komenský, který

v kuse není ani stínem svého historického modelu, koní djství, v kterém
-,0 ani Vratislav ani Rejna více neobjevili, tmito zrnitými slovy:

ZHm to, a ohlašuji od boha
ti eský Vido mj, že pouschlá
tvá ratolcs se znova ro/puí,
že z neúniorna deva síly tvé

upravíš svžf sob lujt«\
až utrápená prsa matek tvých

jen zotaví se z dlouhých jiovzdiích,

až novým blahovosti-m nadšená
i vzpomínkou iia nnicdmky své

zas proudem života se naplní! —
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Tvflj soud, tvé ntrpení, lide nu\j,

pak v slávu vítznou se promní
a vládu véd tvých zas položí

v tvé ruce vékovládný svéta pán

!

Tedy adu dialogem sice nakreslených, ale vtším dílem výprav-

ných obraz, bez ústedního reka, bez ústrojného dje, bez vyšší jednoty

vnitní tvoí Poblohorci, a nikoli tragédii. Tu pednos povždy velého
uznání hodnou mají však do sebe : vane z nich odhodlaný národní

a vlastenecký duch.

Fr. Ruth uveejnil najednou ti dramatické knížky. Olyni}), ko-

medie o tech jednáních, má název dle jednoty Vídeského polosvta,

do kterého se svým tchánem Rostovským zabednou nudící se mladí

manželé Ostrý a Doubrava a v jehož ovzduší pak od svých žen do-

stehnuti jsou ; rozvod manželkami zamýšlený zabrání se utlumením
hnvu paní Rostovské, docíleným pomocí odhalení, že se na svobod
s jiným zavedla! Látka boulevardní nejodvážnjšího druhu! — Hrab
Razunwvskij, drama ve tyech jednáních, pedvádí nám v pedehe
lovka, jehož náklonnos kolísá mezi chotí Irenou Michajlovnou a mezi

svedenou milenkou Leontionou Alexandrovnou ; když se to manželka
doví, zapudí svého manžela, hrabte Razumovského, a postará se

o Leontinu i jejího syna Alexandra, který po dlouhé ptadvacetileté

pestávce otce svého zavrhne a tím k samovražd pinutí. Kus sestrojen

jest opt podle francouzských vzorv, le ne dosti organicky, avšak

s píslušnými effekty, a napsán mluvou již protíbenjší. — Veselohra

o tech jednáních Démantový prsten má i jevišt ve Francouzích

myšlené. Komtesa Eugenie dala kdysi na dkaz lásky briliantový prsten

Renatovi Vanelovi, a když obdržela zprávu, že v boji padl, zasnoubila

se markýzovi Vanneauovi. Avšak Renatus zstal na živu, a nyní se jedná

o to, aby vrátil osudný šperk, který by proti Eugenii svditi mohl.

Ale hrab Ancroy, jenž se má o vrácení prstenu postarati, nabádá
Renata, by si Eugenie znova dobyl, což se mu bez napínavých pekážek
podaí. Máme tu sotva zárodek veselohry ped sebou. Historka o pod-

vádném manželovi není povaze hry pimena. Co Ruthovi pes jeho

vady upíti nelze, jest jistý povšimnutí hodný stupe vdomostí a slo-

hové zrunosti.

Irenu kouzelnici (v Divadelním ochotníku za nové, Fricovy re-

dakce) nazval její spisovatel Jos. Junghans veseloherním dramatem,
avšak omylem ; nebo co v Iren rozesmáti má, jsou fraškové karikatury,

a co tam vážného, to tvoí toliko novelistickou skizzu. Látka rozvržena

jest na patero djství, avšak teprve tvrté djství podává exposici

vážné zápletky, a to spsobem, který kazí napjetí : krásná Irena

odmítne tam jednoho uchazee, což nepsobí dramaticky, a pijme
ruku druhého uchazee, což nikterak pravd podobným uinno není.

Hrab Radeburk opovrhuje svojí šlechetnou, ale mén krásnou chotí

Kristinou a jezdí za nemén ušlechtilou, ale mnohem krásnjší, až

kouzeln krásnou Irenou, která ped ním z místa na místo prchá. Co
se stalo? Když byl Radeburk již Kristin zasnouben, zamiloval se do
arovné Ireny, která svolila státi se jeho manželkou, avšak od toho

ustoupila, když — nu, když od Kristininy matky, ženy vášnivé, obdržela



Nové j/iscinuictcl. - Dramata.

urážlivý dopis, v nmžto se jí vytýká, že drzou koketerií Radeburka

do svých osidel vlákala. Radeburk vezme si Kristinu, najde po svatb

onen osudný dopis, má svou cho v podezení, že ona jej psala, i
—

bhá nyní zase za Irenou, která jej po druhé odbude a nkolika dopisy

pesvdí, že Kristin kivdí! Radeburk otoí se — abych tak ekl —
na podpatku a podá své nevinné a šastné Kristince smílivou pravici I

Vnadná Irena vezme sob Kristinina nemladého otce ! Krom Radeburka

a deseti jiných honí se za kouzelnou Irenou dva ženichové, z nichž

jeden jest náramný škrtil a druhý náruživý vypráv anekdot ; oba ovšem

pochodí zle a smíí se tedy — v nechutném výstupe — se svýma rovn
smšnýma nevstaraa. Chvalnou stránkou Junghansovy práce je taktu-

plná mluva, která však není bez vad (ohlíží m. ohlížejí, ptáti se jej,

ráram, by jsi, oboum a j. v.). Junghans nepihlíží k zákonm umny,
kterou si oblíbil, a již proto není mu lze proniknouti.

Vybrané hry divadelních ochotník otiskly vci od F. F. Šamberka
a Ant. Lokaye. Tušil jsem ihned, když nastaly hromadné výlety z ven-

kova do divadla, že Šamberk napíše njaký Divadelní vlak; ale

že to pec nebude žádný vlak divadelní, nebyl bych se nadál. Šam-
berkova „žertovná hra" je totiž jako pedchdkyní Ruthova Olympu.

Mstský starosta Brál nejede do Prahy k vli divadlu, ale aby, po-

nvadž jest ženat, zamezil u sebe návštvu krasojezdkyn Oceány, které

se kdysi dvoil. Nic na plat, starosta i radové octnou se s Oceánou vi
svým ženám v úzkých, vše se prozradí, a Brál smíí svou manželku

tím, že vyplní její pání a svou dcerušku dr. Kochanskému zasnoubí.

Divadelní vlak je Labiche bez Labicbeových pedností; a Šamberk
zstal hezky nízko i pod Šamberkera. Byl tu zneužit, znesváen a zabit

úroflný asový motiv.

Také Lokayova veselohra Ddoušek ráda by nápodobila ped-
mstská divadla Paížská: titulní její rek zpsobí vážné zápletky svou,

z nedostatených dvod vzniklou šerednou, otce naprosto nedstojnou
domnnku, že jeho ženatý syn jest nevlastním otcem dívky, jíž matkou
je cho pítelova. Divák i tená vidí, že domnnka nemá základu

a že oba páry milujících bez pekážky se za sebe dostanou : proto

kus nenapíná, a divadelní hra bez napjetí, to jako strojové péro bez

pružnosti.

Veselohra Královna plesu téhož spisovatele ve Vybraných hrách

prozrazrujc ušlechtilejší snahu, má slušnou dikci a nkterá šastnjší
místu, je však rozvleklá, jednotvárná, jako pobledlá. Mstské sleny
odepou pijíti na pveckou zkoušku, ano podkují se ze zpéváckélio

spolku, protože má pi koncertu psobiti také operní zpvaka Božena
Jelenská. „Z pomsty za to" poádá 8|)olek mládenc tanení zábavu,

na které má zvláštním výborem volena býti královna plesu. Sleny
odepou jíti do zábavy té, ponvadž se každá bojí, že by volba na ni

nepadla, a pijdou teprve, když každé z nich slíbeno bylo, že ona
a nižádná jiná královnou plesu jmenována bude. Jsme dychtiví, ale

výbor nás oklame a skláme ; nebo zvolí všechny pišlé dámy za krá-

lovny ! Syn mstského starosty Jindich nemže z poátku od otce svého

Vácslava Zdaila dosíci svolení se zpvakou Boženou, proto inu

protože její matka odmítla zálctnický návrh starého Zdaila! Jeho
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bratr Florián Zdail hrá v kuse známou úlohu starého, vše vyrovnáva-

jícího strýka — postava to, která má ze všech osob hry nejvíce masa
i krve a nejlepší srdce v tele.

Jinou, jednoaktovou veselohru má Lokay v Ochotnickém divadle

tištnou : Známost z divadla. Tomáš Ženíšek chce se pomocí in.serátu

seznámiti se šestnáctiletou Adélkou Pánkovou, která se mu v divadle

zalíbila. Adélka myslí však, ze inserát pochází od mladého Stani-

slava Bodrého, proež se mu dvoí a jej pimje, by se o ni ucházel.

Ale Stanislav má již jinou vyvolenou srdce svého : Karolinu, která jej,

domnívajíc se, že se jí k vli Adélce stal nevrným, zavrhuje. Omyl
se vysvtlí, a Ženíšek vidí se pohnuta, vzíti sob místo nedozralé

Adély dozralou její tetu Anežku, která též inserát na sebe vztahovala.

Žertík hodí se celkem dobe divadlm ochotnickým.

L. Kukla uveejnil v téže knihovn po svých Anatomech jedno-

aktovku Návrat Kolevského. Tento Tomáš Kolevský byl „od útléh(j

mládí štván, pronásledován od necitných, zlých píbuzných, nemilován

proto od vlastního otce — a vypuzen z rodného domu." Ale nyní vrací

se z Francie bohat a šasten „svým piinním, svou prací, k hanb
tch, kteí jej chtli nešlechetn zniiti pro hanebný zisk. — A on

jim jde pece s láskou vstíc, ten dobrý Kolevský, chce je obdaiti

penzi a statky za to všecko — a oni jej za zády osoují, pomlouvají."

Ale nevrací se jakožto Kolevský, nýbrž v odvu sluhy, schovávaje se

za jraeno Torna, což se však tená nedoví až ke konci, tak že Návrat

jest humoreskou, a nikoli veselohrou. Le i v tom zakuklení získá si

Kolevský srdce schovanky svého vrátného, která se láskou z ostré

dívky pemní v dívku jemnou, a také se sám do ní zamiluje proto,

že ho z bezzištného srdce hájila proti zištným osoovatelm jeho.

Hlavní svtelný proud žert svých vrhá spisovatel na ziskuchtivé pí-
buzné Kolevského: na jeho tetu Lucii, na jejího bratra Serváce Srz-
nvského a na Matouše Tulku. Látka není nová; zpracování jest' živé,

více naturalistické než realistické, nkterými zdailejšími a nkterými
rušivými podrobnostmi protkané.

Zle zabedl Kukla „fraškou" Ti sta ticet ti, kde nedochdnost,
kal, hnus, drzost a nezbednost neslýchaným spsobem ádí. „Párek
milujících manžel — kteí žijí z penz svých záletník" (str. 68),

to osa, kol které se divošský ten rej otáí. Ti sta ticet ti, smutný

to symptom obtíží, s jakými sob vkus a krasocit ješt nyní v n-
kterých kruzích cestu razí, nehodí se ani do tingltanglu.

Nový divadelní ochotník uveejnil tyraktovou veselohru Ve Ver-

saillu od Jos. Jiího Stankovského, Divadelní ochotník otiskl jedno-

aktovou veselohru Amazonka na útku, dle Koldy Malínského Stani-

slavem Otavským napsanou, pak jednoaktovou veselohru Boža od F. Rady
a tíaktovou frašku Fidlovaka od Boh. Vrzala a Fr. J. Janke.

Veselohra Ve Versaillu od Stankovského stojí sice co do

ceny pod Malým králem téhož spisovatele, avšak náleží pece mezi

zdárnjší jeho práce. Látka jest francouzská a také faktura snaží se

býti francouzskou. Stankovský jmenuje sám ve svém kuse vzor, kterým
se ídil: uvádí výrok pruského Bedicha, jenž „nazval francouzskou

vládu vládou tí spodniek" — a spodnika slov po francouzsku cotillon.
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Tentokrát jedná se o hrabnku Dubarryovou, a naše napjetí zpsobují

tyto otázky : staneli se hrabnka chotí krále bídáka Ludvika XV. nebo

budeli se stolce své niemné moci svržena? zvítzili zákon dobra ví-

tzstvím dobromyslného králova vnuka vévody z Berry (potomního Lud-

víka XVL) a vítzstvím vévodkyn z Aiguillonu, která chce Dubarryovou

/.niiti? jak bode vévoda z Aiguillonu za své intriky proti zámrm
své choti a za svou nemístnou žehravos vévodkyní pokutován? Zdaž

mu ona hlavu narovná a „pravým manželem" jej uiní? stane se Žoíie

Duteová nástupkyní Dubarryové i chotí svého žárlivého milence Ha-
mouta? Stankovský sebral veškeru sílu svou, aby otázky tyto djem
blysknav kombinovaným zodpovdl, avšak jeho snaha se mu pod
pérem drobila a trolila. Vše dobré zvítzí, zvítzili dauphin, a skuten
poštstí se dauphinovi, že svého královského dda pro své opravné

zaméry získá, ale Dubarryová ihned od nich krále odvrátí, vyhrožujíc

mu, že ho jinak stihne osud Karla Stuarta, i pimje krále, že krá-

lovice a stranu pokroku zatknouti rozkáže. A takž nerozhodný panovník

ten brzy to brzy teba cos opaného naizuje, dj se nerozvíjí, ale

vlní — dobro sice posléze nabý^vá vrchu, ale Dubarryová králem za-

mítnutá na konci dí: „Propuštní! Ó výborné! Nemyslete však, princi,

že mým odstranním zažehnal jste boui vztahující se nad Francií.

Následky svého panování doznáte pozdji, a odsoudili vás tatáž chátra,

již se nyní zastáváte, vzponieíite si, že odsoudila vás hrabnka Du-
barryová." Co to? Neníliž to jako mravní vítzství mrzké maitressy?

Veliká revoluce odvetou takovéto bídnice ! Spisovatel sám podrazil kusu

svému nohy. Konec tedy nesplíiuje, co zaátek slibovati se zdá : práci

skutené literární ceny. Le proto nebylo by spravedlivo podieovati
chvalnjší podrobnosti : tak je zvlášt povedeným nápad, že Aiguillon

ve jménu králové omylem zatkne — samého krále, domnívaje se, že

zatýká jsatele pamfletu proti nešvarm na královském dvoe vládnoucím.

Mluva kusu je pirozená, místem vtipná a celkem pesná.

Otavskélio Amazonkon na í/Aru mínna jest Hanka z Prasetina^!),

ktorá však — jako slavný kmotr Vomáka — v kuse nevystoupí. Uprchlá

\ odní svého liratra Mikše z domova, otec Pedboj ji stíhá, mezitím
-• ona vrátí dom, u nyní spchá její bratr Mikeš za otcem, aby jej

• I Haniné návratu zpravil. Kdesi u Libn vysvobodí z rukou záletného

královského lovího Ctibora z Fuchsberga krásnou Kvu, scbovanku

Pražského rychtáe Martina Rotleva, a tejito, piveden na donninku.
že Mikeš nikdo jiný není než jeho sestra, amazonka na útku, zaslíbí

mu rozmilou Eviku s bohatým vnem, a jest na konec králem Vác-

slaveni IV, donucen netoliko tento slib dodržeti, nýbrž i sob za man-
želka vzíti svou starou hospodyni Martu. Amazonka na útku vyhovuje

sotva nejskrovnjším požadavkm. — Totéž možno íci o Radov
Božp (Božen). Dívka má si vzíti mladého doktora, ale nechce ho,

a tolikéž nechce jí mladý doktor; nakonec však vyjde na jevo, že se

dávno znají a milují a chtjí : toí opotebovaný motiv rozvieklého

kousku. — Vrzalova a Jankova Fidlovaka jiedvádí nám chudého

studenta Karáska, který má srdeko celé v ohni, ale má pouze jediné

a to roztrhané boty, tak že slíbí své staré paní domácí, vdov Tru-

belkové, že si ji vezme, jen aby tím nabyl bot a na hdlovaku k do-



474 F. Zákrejs.

staveníéku se svoa Jnlinkon dostati se mohl. Tam jím Julinka, slyšíc,

jak veliké právo si stará paní domácí na nho dlá, opovrhne, avšak

co zkazily osudné boty, napraví ševcovský ueník : vede studenta, který

nejen o lásku, nýbrž i o byt pišel, k sob na nocleh, ale Karásek
zabloudí v obydlí Juliiných rodi, kde svou chudobu upímn vyzná

a za svoji upímnosí Julinku obdrží. Tato látka není sice naprosto

nová ani na frašku naprosto nevhodná, avšak provedení oplývá všemi

možnými vadami. Nebylo na p. potebí, aby Julinka tak málo v po-

pedí vystupovala neb aby Trubelková byla tak letitá a tak sprostá;

celá halda nechutných a surových obrat mohla se ušlechtilejšími na-

hraditi, a kus neml zstati bez vtip. — Divadelní ochotník stal se

vbec pro veliký poet špatných publikací povstným, a co se týe
mluvnických a pravopisných vdomostí, které sbírka jeví, o tch nelze

nic mírnjšího íci, nežli že jsou dsné. Takové knížky zhrubují a hubí

srdce a jazyk ochotníkv i obecenstva. Na štstí pešla redakce v po-

slední dob v ruce J. V. Frice, od nhož brzké napravení smru oe-
kávati chceme.

Místo mezi pvodními pracemi a mezi peklady zaujímá tíaktová
„veselohra" Nebezpené nevsty, kterou dle novely Ferd. Stolle zpraco-

vala Otilie Kalandrová, a kterou Divadelní ochotník otiskl. Aby
nevítaného ženicha od sebe odvrátily, poínají si vi nmu, nešast-

níkovi, spsobem odstrašujícím, ano krutým. Jedna mu na p. vytrhne

zub, druhá mu ložnici naplní živoucími brouky atd. Vzdor dialogu

zstal žertík humoreskou, jež by ostatn byla jemnjšího zpracování

snesla. — —
Chtje nyní pejíti ku pekladm, nemohu se nezmíniti o díle,

které právem v jich elo náleží. Jest to Aischylova trilogie Oresteja

ili tragédie Agamemnon, Choéforoi, Eumenidy, jež rozmrem originálu

na eský jazyk pevedl Hynek Mejsnar. „Budemeli míti po esku
Sofoklea, slušno jest, ano povinno, míti též pedchdce jeho a mistra,

Aischyla," praví pekladatel v úvod. „I odvážil jsem se na tu práci,

od Homéra pešed k nmu, z trojice eckých tragik k nejvznešenjšímu,

nejmohutnjšímu." Požádav sbor Matice eské, by peklad vydala,

dostal Mejsnar za odpov, že penžn prostedky Matice jsou již tak

vyerpány, že by musel snad nkolik let ekati na vydání. Uveejnil
tedy peklad svým nákladem, a Matice vydala — tlustou knihu beze

vší vdecké hodnoty. Tetralogie Oresteja, skládajíc se z Agamemnona,
Choe/or, Eumenid a z pozdji ztracené satirské hry Próteus, byla

v olymp. 80, 3 zzz 458 r. p. Kr. provozována i dostala cenu ; byla to

poslední práe Aischylova, a zbylá trilogie velebí se jakožto mistrovské

dílo grandiosního tragika, jak svdí monumentální Djiny dramata
(I. str. 254 a násl.) od geniálního J. L. Kleina, který však Prométhea ješt
nadšenji cení, protože se tento co do dsnoty a síly otasné Oresteii

rovná, avšak smlostí idey a koncepce ji pevyšuje. Ve svém s obdivu

hodnou mravení pílí sepsaném lánku Klasikové etí a ímští v pe-
kladech eských pronáší prof. Ant. Truhlá úsudek, že práce peklada-
telská v oboru tchto klasik „nejednou stránkou dobe se miti mže
s kterýmkoli jiným odvtvím literárním zdárn pstovaným. etným
pekladatelm našim, starším a novjším zejména, písluší zásluha, že



Nové pisenmietpi. — Dramata. 475

akázali, jaké dokonalosti milá naše mateština schopna jest, jak v obsahu

tak ve form, skoro všicde tam, kde jiné velebené jazyky svtové sobe

rady nevdí, a buto vlastní podstat nebo zase klasikm na úkor si

poínají." A v oboru této záslnhy náleží Mejsnarovi zajisté jedno

z pedních míst. Jen nkolik ádk z Agamemnona služiž tu za doklad

:

úryvek pokrytecké ei, již chlipná, nevrná Klytaimnéstra svého, z Troje

vítzn se vracejícího manžela, který za nedlouho pod ranami její sekery

skonati má, vítá, úryvek to, jehož originál Klein jako vzorem Shakes-

pearové mluv nazývá

:

Mn ovšem slz již vyschla zídla klokotná,

že pro plá nezbylo v nich ani krpje.
A v oích pozd zamených bol palivý
rané tkví, jež pálím pro t svtlo v pánvicích
vždy marným žáru pláním. Ze sn náruí
jsem procitala vlaním hebkých perutí

bzuící mušky, kolem tebe spatujíc
béd YÍcé, nežli jímal spánku klidný as.

Pednjší místo mezi novjšími peklady zaujímá zajisté také na
slovo braný Moli érv Jaroslavem Preiningrem zeštný a v Ústední
knihovn uveejnný Misatithropt z nhož ta jakožto ukázku podávám
elnou e titulního hrdiny Alcesta:

Ne, nenávidím šraahem lidstvo vše;

ásf jednu pro zlobu a pro špatnos,
á druhou, že je shovívavá k zlým,

že rázem mužným hnvem nevzplane,
jejž neest v duších ctnostných budit má.
Jak velmi tento zloád bují již,

na darebáku vidím, s nímž mám pi.
Pod jeho maskou záí šibalství,

je \šude znám i to, co vzí v nm,
a jeho zbožný zrak a mírný hlas

jen ony zmýlí, již jsou odjinad.

Je známo, jak se osemetník ten

výš dotrel pouze drzým jednáním
a že nad jeho štstím blysknarým
se stydí ctnost a mrzí zásluha;
a všude estné názvy dostává,

pec nikdo neekne, že poestným
Když dím, že chlapem jest a šibaleiri,

TŠe souhlasí, jej nikdo nehájí;

však sotva jeho tvá se objeví,

ped ním se klaní, hned nui lichotí;

a když se hodnosí nkde uprázdní,
chlap tento muže ádné zatlaí.

Vom as to! Nejvíc však mne dopálí,

když vidím, neesti jak hýkáme,
a nkdy náhlou touhu pocítím —
do pustin prchnout, odtud daleko.

Z polštiny se u nás piln pekládá. Všecky ti polské hry, o kte-

rých tu promluvím, peložil Arnošt Schwab Polabský. V ochotnickém
divadle vyšly Dv lásky od J. Koécielskóho a Po smrti tetinó od Mi-
chala Boluckého.

Jaké lásky míní KošcieUki svými Dvma láskami? Roli má
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z nehožky paní Evy StarBké syna Karla, kterýž — opak Racinova

Tlippolyta — miluje zrádnou, náruživou manželku tlesného otce svého

T>ucii : to první druh lásky, a proti ní stojí pak láska istá, kterou ke

Karlovi porifuje jiná, druhá Eva, dcera profesora s Roliem spátele-

ného, láska obtovná, jejímž psobením Karel od nezákonné lásky své

odvrácen býti má. Však na úkor kusu nedojde k tomu, nýbrž Lucie,

která se posud v silné monstrosním svtle jevila, hnuta jaksi svdomím,
odhodlá se k samovražd a smrtí svou zachrání život jak Roliovi tak

i Karlovi, kteíž odhodláni byli radji zemíti nežli v nesnesitelných

tch pomrech trvati. Látka to, která v sob celou baterii stupujících

se, rozilujících eflFektv tají, a Dv lásky jsou dle toho drama sen-

saní, avšak ne jako Polákem, nýbrž jako Francouzem sepsané. Slovana

možno spatovati v tom, že poctiv zlo líí jakožto zlo. Dikce má ne-

jednu pednost do sebe. Kus upílišuje kde co, a nieho neluští.

Baluckého tíaktová veselohra Po smrti tetin má za stedisko

spisovatele Julia, který ze emesla básní, cizí látky padlává, pessimi-

stické myšlenky lže, z komedií, které v život hrá, kusy pro divadlo

sestrojuje, a vbec tak prolhaností prosáklý jest. že sám ví svým Ižem.

Opustil Sabinu jej milující, když se dopátral, že jest chudá : namlouvá

si horující Žofii, že má otce boháem, ale hned se — ovšem bez-

iispšn — vrací k vystízlivlé Sabin, když uslyší, že po tet tvr
milionu zddila. Kus Po smrti tetin velice pipomíná Scriba, ale je

píliš prsvitn založen, tak že dosti nenapíná.

tyraktový Souboj šifchetnf/ch od Sewera (Maciejowského),
poctný cenou pi dramatickém konkurse Varšavském r. 187fi, hraje

na anglické pd v našem století. Najdeme v nm sice mnoho mlhavého,

ale také mnoho charakteristických hnutí duševních a duchaplných vt,

mnoho dramatické úsenosti, mnoho humoru, mnoho komických situací

a postav, ale pes to není spis tento nic jiného než novelou ovšem

výbornou, a kdy by skuten byl dramatický, byl by inohrou, jakkoli

pezván jest komedií, což u nás ostatn znaí loutkové hry. K novelám

náleží Souboj šlechetných proto, že dj osobami nov pibíranými ku

pedu se posunuje. Obsah jeho podám tu použitím vlastních slov básní-

kových. Profesor Julius Stanley zamiluje se do Lydie, domnívaje se,

že ona jest chudým sirotkem ; zamiluje se doufaje a ve, že mu
dostaí síla k práci, aby Lydii zajistil štstí. T^e kdy by se byl do-

vdl, že jest milionákou z toryjského rodu, byl by od ní uprchnul,

domnívaje se, že toryové nedovedou si nieho krom jména a jmní vážiti.

Proto dá ho Lydiin poruník lord Harvey chyti, sváza a uvzni. Kdo
dal Harveyovi k tomu právo, nedovídáme se. I dál djí se vci, jako

by nebylo veejných strážníkv ani trestních soudc. Lydie Julia z vzení

osvobodí, a milenci utekou spolu na baštu, které Harvey dá dobývati

a na nížto se milenci — v souboji šlechetných? — svrháním kamen
na jeho ele brání, až konen livdie se odhodlá vyhoditi baštu do

povtí. Je však jata. Harvey vzbudí v ní domnnku, že se Julius bil

pro jinou, ponvadž tuto jinou miluje, ale vc se objasní : Julius podnikl

svj „šlechetný'^ souboj na obhájení své pornenky, jíž ona jiná jest.

A obdrží vavín z rukou šlechetných soubojník : milovanou cho, slavné

jméno a veliké jmní.
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Ruské kusy béeme vždy dychtiv do rukou. Nejnovji pinesl

Divadelní ochotník dvouaktovou „komedii" Fo smrti k oltái. Úedník

Sergej Osipovi Chlystikov má dluhy — dva tisíce rublíkv, a vdova

Alžbta Ivanovna nechce mu tedy svou dceru Marii díve dáti, dokud

ri, nebudou zaplaceny. Avšak lakomý otec nechce jich platiti — a proto

J se milenci trápí a souží a tím veleji líbají. Tu pipadne Mariin

i bratr ApoUon na drastickou pomoc : namluví starému Chlystikovu, že

nešastné Marušce puklo srdce, a matce namluví, že ubohého Sergeje

ranila mrtvice. Staí lidé uví, a že vzdor všemu dítky své upímné
milují, pociují muka svdomí, a détí, když se jim ukážou, hrozí se

jako ^ev z jiného svéta, otec zaplatí dluhy synovy, a také Alžbta

i' Ivanovna byla by k tomu ochotna : milenci dostanou se za sebe. Kus

veseloherné založeny koní fraškovit. Lehkovruos Alžbtina i Osipova

jest upílišena. Mé napjetí bylo sic mén uspokojeno, nežli jsem oe-
kával, ale pes to myslím, že žertík ochotníkm nepijde nevhod.

Pétiaktová íraškovná veselohra Jaromír Kmtek od Fr. Schón-
thana, zlokalisovaná J. Kiihulem, a ve Vybraných hrách vydaná,

posmívá se lichému nadšení pro literární veliinu (Kvítka), která

v básních jest nžná i nezištn ideální, a ve skutenosti píkrá i so-

becká. Jeho nadšená ctitelka (Libuše Housková), pokud veliinu tuto

nesezná, zaizuje si celou domácnost podle jejích (Kvítkových) zásad,

což manžela ctitelky té (Isidora) nejvýš roziluje ; ale tím vtší pocítí

radost, když uvidí, jakým nemožným ideálem jest onen literát! S jakou

radostnou zlomyslností vnucuje své choti nadšení pro tohoto, nyní jí

protivného výteníka! Tento hlavní žert prošpikoval spisovatel volebními

agitacemi, dobrodružstvími dvou zamilovaných párkv a jinými hojnými

menšími žertíky, ale protože tyto žertíky nejsou kladn ani záporn se

t
základní myšlenkou hlavního dje sourodými, schází he vnitní jednota

a tím i ráz pravé, ryzé veselohry.

Ve tyraktové fraškovité veselohe Únos ISabmek, již Fr. a Pav.

Schonthanové napsali a z nmeckého pro eské divadlo týž J. Ktihnl

upravil a jež v týchž Vybraných hrách otištna byla, prodlá ješitný

profesor (Martin Jedlika) adu smšných útrap, které mu zpsobí ímská
profesorská tragedie jednak proto, že se vbec líbi nemže, a jednak

proto, že mu ji koující spolenost co nejohyzdnji provede. Jiného

zklamání dožije se jeho dcera (Maruška), která svého manžela (dr. Na-

vrátila) za to líbá, že se jí vyznal ze mladistvých poklesk, jichž —
jak se pozdji objeví — nikdy nezavinil. Naproti tomu zdaí se druhé

dcei profesorové (Pavlín) milostný lov: její oblíbenec (JJrozd), který

. / otcovského domu prchnul, aby se hercem stal, odekne se máloslibné

prou umlecké dráhy, dá se na cestu solidnosti a vezme si svoji vy-

volenku za cho. Máme ped sebou divadelní sekauku, ne sice tuze

cennou, ale ne zrovna nechutnou. Jenže škodu, že Khnl není šastným
upravovatelem : jeho pekladové mají odporné písady s pipálenou chutí.

V téže sbírce vyšla dvouaktová Iraška Fúj mi ženu! — týmže

pekladatelem z traucouzského jazyka, v nmž ji napsal Moric D e s-

vallires, zešténá. Synovec (Ciontran) obelhal strýce (Uabastoula),

že jest žeuat, a když ho tento i»njede navštívit, jest synovec nucen

vyp<^iti si od pítele (Uissoiina) na oko ženu (Angelu) a pivlastniti
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sob jeho nemluvátko, kdežto pravý manžel a otec upadne pode-

zení, že jest zálotníkem své manželky. Ke konci dostane se synovcovi,

který strýce vyhlídkou na rytíství v estné legii usmíí, pravé, iievy-

|)fij('eiié manželky rukou milované a milující sesteniky (Edithy). Kus

tento podobá se nápadn Górnerovu Manielu bez ženy, jenže v této

druhé veselohe na oko vdanou manželku hraje sestra skuten vdané

manželky, a že si domnlá manželka na konci vezme jiného nežli svého

domnlého manžela.

Jcdnoaktový kousek Tam nahoe! od Meilhaca a Halévya,
z francouzského Jaroslavem Švandou ze Semic peložený a v Ochot-

nickém divadle vytištný, náleží mezi frašky, o kterých se u nás uva-

žuje zchytrale takto : „Mravokárce nad nimi pokrí ramenoma, obe-

censtvo však se jim hlasité smje, aby se, když vychází z divadla, za

svj smích stydlo." Vlk je syt a — tcho zstal celý.

Vru by neškodilo, kdy by naši pekladatelé byli vybravjší.

A ješt více by prosplo, kdy by nkteí pekladatelé ustoupili povola-

njším. Nebo je trocha pravdy na satirickém názoru, dle nhož u nás

jianujc domnnka, že je ku pekladatelství teba dvou vlastností : pedn
neznáti jazyka, ze kterého se pekládá, a za druhé neznáti jazyka, do

kterého se pekládá. Frant. Zúkrejs.

Rozhledy v djiná-cli souasných.

v Praze, dne 20. dubna 1885.

Spor mezi Ruskem a Anglii ve píin hranic v stední Asii.

Starý spor mezi Ruskem a Anglií o držení v stední Asii

propukl letos na poátku dubna s velkou ostrostí a s takovou podráž-

(liiostí se strany anglické, že hrozby válené staly se nad Temží

bžnou frásí. Anglie ve svých osadách zámoských hledí se vbec vy-

hnouti všelikému sousedství jiného evropského státu, shledávajíc v sou-

sedství takovém nebezpeí tím vtší, ím mocnjší by byl stát sousední

a ím dležitjší jest osada její. Osady své udržuje celkem nepatrnou

mocí, hlavn pevahou evropské zbran a svého lostva nad podrobeným

obyvatelstvem v jiných dílech svta; bezprostední sousedství jiné

evropské moci mohlo by pekážeti kolonisanímu umní anglickému

a initi Anglii závislou na dobré vli sousedov. Rusko pak již po

léta blíží se v stední Asii mocí neodolatelnou od severu na jih k Indii,

tomuto mohutnému zdroji blahobytu anglického i svtové moci Veliké

Britanie. Setkání se dvou obrovských íší v jiném dílu svta nemusilo

by znamenati srážku obou íší, avšak Anglie spatuje v soustavném

blížení se Ruska krajní nebezpeí pro švé indické panství. Vychází

pi tom od zásady, jako by vše, co by jí mohlo býti mén výhodné

neb píznivé, bylo nedovoleným a bezprávným poínáním, jehož nesmí

strpti. Ale vývoj Ruska v stední Asii jest nejen pirozený, ale i v pro-

spchu lidskosti a vzdlanosti svrchovan žádoucí. Rusko skrotilo troje
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chanáty, kokandský, bucharský a posléze chivský (1873), zrušilo všude

otroctví, uinilo pítrž nájezdm divokých koovník, povzneslo povržené

drive usedlé obyvatelstvo a zavádí všude spoádané pomry, a to vše

- vplikými obtmi hmotnými, jelikož stední Asie dosud jest v rozpotu

znané passivní. Když Skobelev porazil nejdivoejší kmen stedoasijský,

Tekince, byl pirozený toho následek, že prosili za ruskou ochranu

a podávali se ruské moci všechny kmeny turkmenské na jih od Achal-

tekinc. Ale každý tento pokrok ruský budil žárlivos anglickou, a

anglo-indická vláda podporovala i Tekince aspo potud, že je opatila

zbraní a že podle rady anglických dstojník zídili sob tvrze proti

Rusm.
Již loni v únoru, když došla zvs, že Merv podrobil se Rusra,

nastalo v Anglii horené hnutí proti Rusku. Rusové jsou již v Mervu
— voláno tam — již stojí v pkné oase nad ekou Murgabem, z nížto

uiniti mohou úrodnou koninu, stanici na pochodu do Indie. Též uvádlo

se staré podobenství, že Herat jest zámkem k Indii a Merv klíem
k zámku tomu. Za nedlouho však prohlásili se i turkmenské kmeny
jižné od Mervu nad Murgabem, dílem koující dílem usedlí, Sarikové

a Salorové, dále Sarachs (staré Syrinx) na perských hranicích nad ekou
Herirudem, za níž jižnéji za Paropamisem leží i Herat, Rusové postoupili

až do Sarachsu, dále však prapor ruský vztýen nebyl. Krajina jižné

od Mervu a Sarachsu mezi ekami Murgabem a Herim až k Paropamisu

(kteréž horstvo ukázalo se mnohem mírnjší a schdnjší, než jak dosud

v zempisech bylo líeno), bývala druhdy velmi úrodná a stane se jí

nepochybn v držení ruském zase, avšak nyní pro asté vpády Afganc
od jihu a Turkmen od severu má jen ídké obyvatelstvo turkmenské

a jest velice chudobná. Krajina ta nemla vlastn žádného pána. Díve
méli zde nejvtší moc Tekinci. Obývající tu kmeny turkmenské spra-

vovaly se samy, pokud se dovedly uhájiti proti nájezdm, aneb podnikaly

>aniy neb spolené s jinými loupežné výpravy a honby na otroky hlavn
do Persie. I zemépisci se rznili, na nkterých mapách jest území toto

zahrnuto v turkmenskou stední Asii, a na tom trvá Rusko, na jiných

opí't pojato jest k Afganistanu, a na tom trvá Anglie.

Anglo-indická vláda chtéjíc uiniti hotovou událost, vyzvala loni

T beznu afganského panovníka Abdurrahmana, aby obsadil ást území

toho, krajinu mezi Murgabem a pítokem jeho Kuškem, kde nalézá se

území Pendždehu (penz — pt, deh — vesnice, tedy po esku as Pétivsi,

ale nyní tam osad není), odkudž by byl mohl rozšíiti své posádky

i dále. V dubnu potom navrhla anglická vláda, aby spor byl vyrovnán

vytením hranice mezi ruským Turkestanem a Afganistanem, Afganistan

pak aby zstal neutrální zemí mezi Ruskem a Indií, jak za Bcaconstielda

ruská vláda souhlasila. Rusko žádalo, aby vyteny byly naped všeobecné

zásady pro upravení hranice, a sice aby za mítko platila hranice

národopisná a zempisná. Však Anglie vymykala se tomu a ponechávala

vfce rozhodnuti pohraniní komisi, do které jako první zástupec anglický

jmenován byl sir Petr Lumsden a jako první ruský zástupce generál

Zcieuý. Mezi tím co vyjednáváno, Aganci obsadili koncem ervna
Pendždeb. Na Rusi považováno to bylo za úklad, i dán rozkaz, aby Ru-
sové postoupili opét na jih podle Herirudu (rud — eka, Ilerirud —
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eka Heratská). Oddíl Rus zaujal pak koncem íjna výhodné postavení
v Pule-i-Chatuinii, což zpsobilo v Anglii pokik, že Rusové ohrožují
llerat.

K návrhu ruskému ml spor pohranicný vyízen býti tím sp-
sobem, aby se dohodly obé strany o sporném pásmu, v jehož mezích
by pak pohraninú komise urila definitivní hranici. Ale shoda o pásmo
to maila se dosud tím, že Anglie nižádným spsobem nechce uznati

Paropamisus za jižní hranici pásma toho, a Rusko oi)t nižádným sp-
sobem nechce od toho upustiti, poukazujíc, že iní již ústupek tím, když
dopouští sporné pásmo. Anglie trvá na takové hranici, dle které by
Pendždeh a Pul-i-Chatum zstaly pi Afganistanu.

Však Afganci neobmezili se na Pendždeh v úhoru mezi Murgabem
a Kuškem, nýbrž konali obhlídky a podnikali nájezdy dále. Po optovných
hrozbách odpovdli na to Rusové tím, že v únoru obsadili Taškopri
(turkm. taš — cihla, kópri — most, cihelný most, persky : Pul-i-Kisti),

výhodnou posici pímo proti Pendždehu v míst, kde nad spojením
Murgabu a Kušku vede most, na ece Heri postoupili z Pul-i-Chatumu

až do prsmyku Zulfikarského, který vede k Heratu, a prosted mezi

obma posicemi zaujali místo ve vesnici Ak-Robatu (ak — bílý, robat
— dm). Na povyk, který se v Anglii nad tím strhl, vyjednáno mezi
Petrohradem a Londýnem, že ani jedno ani druhé vojsko nemá postou-

piti ku pedu, nýbrž oboje zstane ve svých dosavadních posicích, dokud
spor o hranice nebude vyízen. Zatím však Afganci neostali v Pendždehu

'

s pokojem. Prese všecky výstrahy pekroili 80. bezna eku Kušk
a zaujali posice, z nichž ohrožovali Rusy. Když vyzvání, aby se vzdálili,

zstalo marné, vytrhl proti nim generál Komarov a porazil Afgance na
hlavu. Porážka byla tak úplná, že jich znan více než óOO (jak první

depeše udávala) padlo na bojišti, ostatní pak prchali v divém zmatku
k horám Paropamiským, kde nemalý poet jich zhynul hladem a zimou,

a zbytky voje dostaly se pes hory až do Heratu. Celý afganský tábor

s 8 dly a všelikými zásobami stal se koistí Rus. Druhý tábor,

jižnji, v míst Bálu nad Murgabem, v nmž byl Lumsden a nepochybn
i ostatní dstojníci anglití, byl spálen, a Angliané dali se s Afganci

na útk.

V Anglii nad porážkou, již Afganci utrpli místo Anglian, pro-

pukla boulivá nevole. V první chvíli hlásala se tam všeobecn válka

proti Rusku, jež vinno z vrolomství, a tísnny ruské cenné papíry.

Vláda zbrojí, zálohy se svolávají, lodi vyzbrojují a ješt více se hrozí

než iní; avšak válku Angliané zajisté dobe si rozmyslí. V Evrop
jsou zcela bez spojenc a nikoliv jako ped 30 lety, kdy skorém celá

Evropa stála s nimi proti Rusku. Rusko jest píliš silná moc na Angli-

any, a krom toho hrozí Anglii i to nebezpeí, že jediná porážka mohla

by se státi osudnou jejich indickému panství. Jediný spojenec Anglie je

snad v té chvíli afganský emir Abdurrahman, jenž pijímal i)oklony in-

dického námstka lorda Dufferina a shromáždných knížat v Ravul-Pindi,

kamž ke schzi k bližší úmluv o spolek se byl koncem bezna dostavil;

nicmén nechce tomu, aby anglo-indická branná moc vstoupila do Afga-

nistanu a táhla na obranu Heratu. J. J. Touzimský.
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Tiskem a nákladem knihtiskárny

ská ulice íslo II, vychází.

F. Šimáka v Praze, Jerusalem-

RUSKO
líí Josef Kolár.

I Ilustrace od pedních umlc, z nejvtší ásti ruských.

Se^U 4. nalézá se y tisku.

Sešity 1., 2. a 3. ítají dohromady 65 vyobrazení, a sice

:

Sešit 1.
I

1. Záhlaví ke kapitole: Založení a vzrst i 1.

Petrohradu.
*J. Iniciálka J ke kapitole : Založení avzrst

Petrohradu. 2.

3. Petr Veliký na Ladožském jezee.
4. Petr Veliký na Lachté. 3.

5. Petr Veliký (podobizna). 4.

G. Schliisselburg (Oréšek). 5.

7. Útok na Oiš'-k.
X. Lo(I Petra Velikého. (>.

\f. Domek Petra Velikého.
lo. Vnitek domu Petra Vrlikého. 7.

IJ. Ailmirálstvi za Petra Velikého.
IJ Palácové nábn/í za Petra Vdikébo. 8.

l.í. Pohled nad Névu prd Petrohradem. i

14. Pohled na Petrohrad s ptaího letu od
j

severu. 9.

U). Staré Admirálstvi, sted Petrohradu.
i

1''. Pohytí Narvy dne 9. rpna r. 1701. Dlf
obrazu prof. Kotzebiie 10.

17. Petrovskí- immeum v Admirájotvi.
\>*. Hrob Aleksandra NTského. 11.

r.' Hrob Petra Velikého.
20. Kateina 11. (podobi/na).

: 12.

21. Pomník Petra Velikého na nábeží Névy. 13.

22. Doprava kamene „Hromu" u pítomno- ' 14.

sti Kateiny 11

'/.i. Bývalý Pavlovský palác, dvdí In/fnyr- if»

!)kv zimek.

Sešit 2.

Aleksandrovský sad, Admirálství, za Né-
vou Vasiljevský ostrov a Petrohradská
strana.

Iniciálka P s pomníkem Rumjanceva na
nábeží Vasiljevského ostrova.

Narvská vítzobrána na tíd Narvské.

Ústí Veliké Nvy.
Pella, zpusilý letohrádek Kateiny II.

na pravém behu Nvy.
Nový chrám na Kalásníkovském pHsta-

niiti na behu Nvy.
Památná kaple na nábeží u Letního

sadu.

Pomník Suvorova a Marsovo pole, v po-

zadí Inženýrský zámek a Michajlovský

dvorec.

Dvorcové námstí se sloupem .Vleks-n-

drovským a imdovou generálního štábu

(v právo ). Pohled 8 vže Admirálské.

Jižní prelí Zimního dvorce se slou-

pein .Vleksandrovským.
Korunovaní klenoty rusk, chované
v Ziiimfm dvorci.

Cár .Aleksandr III.

Pracovní kabinet cáre Mikuláše I.

Slavné svcení vody na Névé ve svátek

zjevení Pán dne <J, ledna,

pohled d:i Novou F>emitáž a Ziioni



dvorec od Zimního mostu na Zimním
kanóte.

16. Podjpud Nové Kremitá/.o.

17. Qalerie antických skulptur v Eremitáži.

18. Galerie Petra Velikého v Eremitáži.

19. Koupelna ve Staré Eremitáži.

20. Sál se sbírkou mincí, tcrT museum Ba-
zilevského v Eremitáži.

21. Pohled na Ercmitáž a do Milionové

ulice.

Sešit 3.

1. Hrá na kytaru od Teniers-a.

y. Dvorec velkoknížete Vladimíra Aleksan-

drovice na Dvorcovém nábeží.

3. Dvorec velkoknížete Michala Nikolaje

-

více na Dvorcovém nábeží.
4. Mramorový dvorec velkoknížete Kon-

stantina Nikolajevice. Jižní prelí.
5. Obrovský polokruh Generálního štábu

s ozdobnou branou (prjezdem) V právo

Aleksandrovský sloup; v pozadí chrám
sv. Izáka.

6. Sloup Aleksandra I.; v pozadí brána
v polokruhu generálního štábu. Pohled
od Zimního dvorce.

7. Vodojem s vodotryskem v Alexandrov-
ském sad. V pozadí (v levo) chrám
sv. Izáka a (v právo) bán chrámu Blago-
všenského.

8. Admirálská véž

í>. Sv. synod a senát s pomníkem Petra

Velikého na bývalém námstí Sonit-
nkéni. Za eVou Akademie umní.

10. Jídelna v ruském slohu ve dvorci velko-

knížete Vladimíra Aleksandrovice.

11. Vození ledu a život na bývalém Admi-
rálském námstí v zim. V pozadí jiho-

záp. roh Admirálství.

12. Zevnjšek chrámu sv. Izika Dalnia
ského. Severní prelí.

13. Vnitek chrámu sv. Izáka Dalmatskho.
Pohled od západních dveí k ikonostasu.

14. Obad umývání nohou na zelený títvrtek

na zvláštním pódiu uprosted chrámu
sv. Izáka.

15. Arcibiskup o plnoní pi Vzkíšení
Pán žehná lid.

le. Návrat ze vzkíšem p*) Névé na osvt-
lených lokách. Admirálské nábeží 9
chrám sv. Izáka osvtleny.

17. Jeden ze ty nárožních kaodelábr
s andly na chrám sv. Izáka na vzkí-
šení.

18. Pomník cáre Mikuláše I. a severn í fron-

tou Mariinslfého dvorce.

19. Mariinské námstí s pomníkem Miku-
lášovým a Mariinský dvorec. Pohled
8 Izákovského chrámu.

20. Dvorec velkoknížete Nikolaje Nikola-

jevice staršího. V právo konnoguardéjský
hulevár.

21. Pohled na Nikolajevský most a ás
nábeží protjšího Vasiljevského ostrova

s Akademií umní (v právo).

Censi sešitijL poiize 50 l^rr.

Pedplácí se i s poštovní zásylkou: -

na 10 «eš 5 zl., ua 5 sek. 2 7Á. 50 kr.

RirSkO slovem i Ol>l'«IZem bude vycházeti v sešitech o 2,
^—^^-^^^^^————.^^^———»^ a% 3 ar.sich velikého formátu
v pravé a na papíe „Hrad a zámk eských" s velikým množstvím obra/.
ve ihtáih tínedélnich v krámské cen 50 kr. Tato pomrn nízká cena
uHuí spis tento pístupným i mén zámožným krajaum. kteí se s velikou
íší slovauskou chtjí seznámiti. Ron vyjde jeden díl a ve 4 I}*tech bude
celý spis ukonen.

Pozvání k obnov pedplatného JBff" na 3. roník

obrázkového asopisu pro mládež:

JARY VEK.
Redaktor: CTosef Solrol.

1^* Práv vyšlo íslo 7. s bohatým obsahem slovným,
vyzdobené ÉO skvostnými illustracemi. ""^^

Prémie ,,Jarého Vékii" r. 1^^^.
Jakož jsme již na poátku tohoto roníku oznámili, budeme pikládati

k „Jarému Vku" zvláštní prémie za nepatmy doplatek. Vede nás k tomu
jednak snaha, abychom s odbíráníni „Jarého Veku" spojili co nojvíc©



ýlioci pro odbratele, tak aby každý z nich mohl íci. že se mu po-

|á tolik milého, co by jinde za stejný peníz neobdržel, a následkem toho

pokládal si za povinnost „Jarý Vk" rozšiovati v tch kruzích, kde po-

rozšíen není; jednak chceine se piiniti o to, abychom mladým pá-
im svým zjednali pomalu sbírku skutených umleckých výtvor ceny

lynouci, kteréž by je ješt v pozdních letech tšili. Aby chom obma
ito stanoviskm dostáli, vešli jsme v poradu s etnými na slovo vzatými

nníky. i dovolujeme si dnes oznámiti výsledek této porady v následují-

kusech

;

1. K roníku letošnímu (1885) vydají se dvoje prémie záležející v dí-

eh umleckých nepopiratelné ceny, a sice jedna prémie ve zpsobe
«u obraz nástnných ; druhá prémie pak U-nci eleolcé alljiini

knihovnu aneb k vyložení na stl.

2. Každý odbratel „Jarého Vku" mže si vybrati jednu z tchto

)rémií — bud nástnné obrazy aneb umlecké album.

3. Na žádnou z tchto prémií nevyžaduje se vtší doplatek než 25 kr.,

emž zí^hruto jest již také vydání na bezpený obal a na vyplacenou

ištovskou zásylku.

4. Kdo odbírá „Jarý Vk" poštou, zašle nám doplatek 25 kr. poštou,

ído odbírá jej u knihkupce neb u jiného prostedníka, složí 25 kr. u tohoto

udá zárove, kterou prémii si peje, kteráž se mu potom v nejkratší lht
iZ jakýchkoliv jiných útrat doruí.

5. Za nástnné obrazy zvolili jsme letos tato dv díla slavného fran-

Icouzského malíe A. Bidy:

1. Louení marnotratného syna.

2. Návrat marnotratného syna.

Formát obou jest 44 cm. šíka, 54 cm. výška. Zarámcování a zasklení

poídí si každý sám.

i). Umlecké album obsahovati bude letos (í kus proslaveného vla-

steneckého krajináe Julia Maáka, a sice: 1. Snžku, 2. Krakonošv dl,
3. Labské prahy, 4. Zámek Fridiandský, 5. Skalní útvary Teplické, 6. Tro-

sky. Obrazy tyto budou ve vkusné obálce.

7. Prémie objednávají se za liotovó a nikoliv na úvr, nebo
ástka 25 kr. jest tak nepatrná, že nestojí za knihování a chování v evidenci.

Jsme pesvdeni, že všichni naši mladí pátelé prémie tyto pozdraví

s upímnou radostí jakožto cenné píspvky do své umlecké a vdecké vý-

bavy, i že v nich spatovati budou nový dkaz pée naší o zvelebení co

nejvtší „Jarého Vku", jejž teprv nedávno rozmnožili jsme o G arch textu

roné.

l^opoNiid Jsaii na >«<;kl<i4é :

Teiiti) roník ohsjíhuje 149 lt;isní, (ifi vt-
ších menších povídek, 37 lánkrt pouných,
rt/.niaiiité zátmvky a pílohy liii(lel)iií a

ij|#^ 14S Vyobrazení. 'W
Krámská cena 4 zl., ve skv. vatbé 5 zl. De-
sky o sohé 80 kr. (se zás. doporu. 1 zl.).

JEloixíí-is: XX.
V roníku tomto podáno 111 básní,

44 povídek, 33 lánkft pouných, rftzué

zábavky a hutlební piílohy a

01^ 173 vyobrazení. "VQ:
Krámská cena 4 zl., ve skvostné vazbí^ 5 Zi.

Desky o soh 80 kr. (se zás. doporu. 1 zl.).

Jarý W' yycliázi i. a !•>. MBio msíce a pfeflpláci se s poštoYiií zásylkou

na rok 4 zl.

ua pl rokli 2 zl.

na ítvYt roku 1 zl

Pdplalné peiiízf zasýlají se poštovskými poukázkami pod adresou:

Administrace „JARÉHO VKU" v Praze.



Dovolujeme si uctiv oznámiti, že velikolepého díla vlasteiieckéh(|

kteréž píše prof. -^"a-gr-uist Sed.láióels:: 'i

Hrady, zámky a tvrze eské

d.il ITT.,
1

kterýž obsahuje Ty^SOillIl tábor^koil (Jindricho-Hra.

dccko a Táborsko), asi sešitem 70.

d-oIfeoriLci se-
Tento díl bude ítati 21—22 sešitv, asi 68 arch s asi 395

illustracemi, mezi nimiž 42 karton na celé stran, a bude

tedy nejvtším a nejbohatšim ze všech posavadních.

kterýž bude obsahovati hrady, zámky a tvrze eské v Podkrko*
lioli a zapone ^dchodiskeill, je již k tisku pichystán a.

vyjde první sešit dílu tohoto asi piieálkcill cervna. Ru-

kopis i obrázky prvních sešit jsou již v rukách našich. Píšt bude
nám možno podati seznam všech hrad, zámkv a tvrzí, kteréž

v tomto díle budou obsaženy, aby každý, kdo se pouze o tuto kra-^

jinu interesuje, mohl si díl tento zvlášt opatiti.

Nakladatelstvo

:

Knihtiskárna Fr. Simáka
v Praze. Jerusalemská ul. . II.

ri£k:ic Fr. Situaíka v Praic. - >.Ak!adeiu v'a«tnim.



Pok. ís. 164.— 165.: Makbeth, truchlohra v pti jednáních od V. Shakespeara,
peložil Jak. Malý. Nakl. I. L. Kober, v Praze 1885.

Moravská, bibliothéka. Vydává Fr. Bayer. íslo 12, : Vesnické povídky
od V. ezníka. ís. 13.: Obrázky z venkova, veršované povsti od J. Neasa.
. 14. : Poslední bašta eskobratrská, djepisná povídka od AI. Dostála. Ron. II.

. 28. a 29. :, Výlet do ech, Rakous a Solnohradu (r. 1873), od J, Soukopa.
Nakl. J. F. Šašek, ve Velkém Meziíí 1885.

Pkné tení. Album román a povídek pvodních i peložených. Série

II. sos. 8. : J. Ohneta Kníže Panin. Seš. 9. : Ed. Bulwera Eugen Aram. Nakl.
J. R. Vilímek, v Praze 1885.

Boj monarchické Evropy s revolucí francouzskou až do vypu-
zení císae Napoleona I. na ostrov Sv. Heleny. Sepsal dr. J. M. Krystfek.
ás pátá. Nákl. vlastním, v komisi knihkupectví dr. Ed. Grégra a Ed. Valeky.

Grammatika jazyka !»tarobulhar«kého (staroslovnského). Sepsal
B. Popelka. Úvodem a komentovanými texty opatil Fr. Vymazal. Nákl. vlastním

Systéme naturel. Jasný návod sluchem nauiti se brzy, snadno a d-
kladn francouzsky mluviti, ísti a psáti. Sepsal Louis Schmidt. Seš. 1. Nakl.
Fr. Borový, v Praze 1885.

Svtem. Sborník pro rozhledy v literatue,, vd, politice a pedagogice
v Evrop vbec, v zemích slovanských zvlášt. ada druhá. Z angl. a rusk.

jazyka peložil i sestavil J. Váa. (Anglicko-slovanské knihovny zábavy a po-
uení ís. X.) Nakl. J. R. Vilímek, v Praze 1885,

Pamti Jos. V. Frice. První ásti seš. 7. : Do ticeti let. Nákl. B. Grunda
a V. Svatoe, na Král. Vinohradech 1885.

Obrazy Zbirovské. Pokus monografický. Napsal A. Drachovský. Nákl.
K. Franka, v Táboe 1885.

Prvodce p* Velehrad A a okolí. Sestavil K. V. Slavík. Se 2 obrázky
a mapkou. Nákl. Vr. Folina, v Napajedlích 1885.

Velfhrad a slovanšti apoštolé. Sepsal B. Popelka. Se 3 obrázky.
Nakl. K. Winkler, v Brn 1885

Apoštol slovanských sv. Cyrilla » Methodia životopisy. K ju-

bileu slovansko-kesfanského tisíciletí (885—1885) sepsal V. Pok. Nakl. AI.

Hynek, v Praze 188').

Bibliothéka polního hospf»"árství. Spisy nauné, ku kterým pispí-
vají osvdené síly spisovatelské, wdává dr. J. B. Lambl. Svaz. 16. a 17. Nakl.
I. L. Kober, v Praze 1885.

Biblíothéka pedagogických klasik eských i ci/ích. Red. a vyda-
vatel Fr. Bayer. Hlavní spolupracovník J. Havelka. Dílo I. : G. A. Lindnera
Drobné, lánky pedagogické a psychologické. Nákl. vydavatelovým.

Švanda dudák. Poutník humoristický. Vydavatel a redaktor Ign. Herr-
mann. Svazku III. seš. 4. Nákl. vlastním.

Rarášek. Píloha k „Paleku." Red. K. Krejík a R. Pokorný. íslo
10. a 11.

eské spisy pro mládež. ís. 9. : Obrázky od nás, veršované vzpomínky,
mládeži eské napsal K. V. Rais. Nakl. A. Storch, v Praze 1885.

Jak .j»* Slezsko na íšské rad zastoupeno. Petice za zmnu voleb-

ního ádu na radu íšskou sepsaná dr. Fr. Stratilem.

Noiiienclat oii der osterreichisrli-ungarischen Russen. Von A.
Ju . . . tsch. (Separatabdruck aus dem „Parlamentár.")
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OSYÉTA

Maryla.

Starodávná selanka

od

AI. Jiráska.

(Dokonení.)

xni.

Vybírá se.

a tuLá zima, a sjíhu vysoko napadalo. Stará doubrava byla

všecka zachumelena, cestiku k ní ode tvrzí vedoucí nebylo ani

znáti. Nikdo jí neprošlapával ; a by také tch závjí nebylo, jisté

že by o ni žádný ani krokem nezavadil. Z Domkova — kdož

by chodil nyní do doubravy ! Ta mladá Polaka, co si na podzim

tajný chodníek tam vyšlapala svou malou, kepkou nožkou, ta meškala

na Šonové; a mladý vladyka"? Ten nyní nejradji sedal u ní, své rozmilé

/•nušky, a ona s ním. V doubravé jejich láska vyklíila a vypuela,

d ted na tvrzi utšené kvetla. Z doubravy byli vyplašeni, ale ve staré

tvrzi osamlé a zachumelené byli jako v teplém hnízdeku. Na starou

iloubravu ovšem zapomenouti nemohli — zabíhali k ní asto, musili,

v nejkrásnjších uponjínkách svých.

Mladý Kozvoda si i ješt jinak na ni vzpomnl. Když obležení

jeho tvrze minulo i nkolik prvních dn slastných libánek, pipadlo

iMU, že sv. Lucie tu, a s ní suché dni ') a s tmi rozhodné stání ped
ludem v Praze o sporný háj. Vítzství v této pi, prve tak jistého,

|ianic už oželel. Jak ml jíti k soudu nebo co by tam poídil jeho

poruník ustanovený k vyvedení té pe? Psaného nemá nic, ale Dom-
l<ov5tí také ne. Tu jen svdkové náležití by rozhodli. Ml je a vku
vysokého, než ti tam — Tiburcius elechovský ten jist o nich ví!

Vaúousa dudáka do svta schváln vylákal a Celba Jenar ten zajisté

') O suchých dnech soud zemský zasedal.

• -\ TA "">-.. fl. 31
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nkde na Domkov, ale nejspíše že u nho samého, u elechovského.

Toho veera ješt, kdy Buchovec se svým houfem odtáhl, pivedli ze

vsi na Šonovskou tvrz Celbova kon. Mladý Rozvoda dal bez meškání

po starém žoldnéi pátrati. Shánli se však po nm nadarmo jako

tenkráte po dudákovi. A stopy nebylo. Sníh kolem tvrze od Dom-
kovských ušlapán a pak brzy noc pikvapila. I za tmy Celbu hledali

;

záhy pak z rána poslal mladý vladyka Šonovský k elechovskému do

dvorce s cedulikou, kterou kivoústého zemana vyzval dtkliv, aby

zajatce vydal.

Než pan Tiburcí svtle odepel a posla ješt s posmškem odbyl.

Tenkráte se mladý Rozvoda velice rozhnval.

„V hrdle lže jako šelma!" zvolal o Tiburciovi — „Celba je

u nho! A ješt se mi kivá huba vysmívá a pí oi vytýká!" Zkázalt

elechovský na Šonov, mínili dosud Rozvoda, že bude panna Eufemie

o doubravu chudší, on, elechovský, že o tom velice pochybuje, za to

však že s jistotou ví, že bude Rozvoda chudší a to o dopomožené, ')

bohatší pak o znamenitý smích.

Toho se panic také nadál, a to ho tížilo. O doubravu by tak

nebylo, má za ni náhradu. Možná snad ješt pi opraviti, ale Maryla

ho prosila, aby strýce Zbyka juž nehnval a nedráždil, že ctné se

mže vykázati, i)ro ve pi ustál, vlastn ustáti donucen byl. A zrovna,

ani mladí manželé o tom jednali, vešla stará Uršila, oznamujíc, že se

Celba Turek vrátil. Pišel tak z nenadání, z istá jasná za zimního

soumraku. Staena všecka potšená nad píchodem svého druha, vy-

pravovala také, že se Celba stydí a váhá nahoru jíti. Jeho první prý

bylo, že se otázal, nehnvali se vladyka a nesmálli se, že své poselství

tak vyvedl, a že se dal zajati.

Panic se dal do smíchu, zvážnl však, když Celba po té na jeho

vyzvání vstoupiv ostýchav, jal se vypravovati, jak byl zajat, jak mu
pak oi v poli zavázali a nkam ho zavedli, a když pak ucítil, že má
ruce volny a obvaz s oí si strhl, tu že vidl, že jest v njaké pusté

komoe, odkudž nebylo nikam vidti. Tam ho nechali neustále — jídla

a pití dávali mu dost a nebili ho, nic, že se tam ml lépe nežli

u Karabardyabaše, ale že nikoho nevidl, ani lidské ani nmé tváe.

„Ale já vím, kde jsem byl — v pán elechovského dvorci.

Jednoho z jeho pacholk znám, a on sám také pi tom byl, když mne
poutali. Proklínal jsem ho na vné zatracení, ale nic na plat. Teprve

dnes, oi mn zavázavše opt mne vyvedli a sem tam polem vodili, až

mne stranou doubravy u staré olše pustili. Bylo juž tma — vidl jsem,

že ujíždjí, kdo, jsem nepoznal, ale jak povídám —

"

Vladyka mu ovšem uvil a v mínní jeho jej utvrdil. Když pak

starého žoldnée i potšil v niem mu viny nedávaje, tu Celbova tvá
se zase po nkolika dnech po prvé vyjasnila i zasmála. Pojednou však

se zasmušil a vážn na vladyku pohledv pravil

:

„etu však, že už sv. Lucie bylo —

"

„Ba že bylo. Vera jsme mli býti u soudu v Praze."

') Palmáre.
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Celba se tak zapomnl, že nahlas po racku zaklel, nedbaje ani

mladiké paní, kterou velice zajímal a které starého Jánka Tíznova,
jejího uitele v jízd, toho spolštlého echa a eského Poláka živ
na mysl uvádl. Ale mrano, jež z nevydaené pe nad Šonovem vy-

vstalo, nezstalo. Odešlo, zmizelo tm mladým, šastným hlavám, protože

nad nimi svítilo jasné sluneko lásky a štstí.

Den za dnem ubíhal, na Šonov bhem, letem, jako pkný sen,

volnji však na Domkovské tvrzi. Nad tou nechtlo se vyjasniti. Buchovec
mladší nemohl zapomenouti na to, co se stalo a nebylo mu žádnou
náhradou, nic líce svého nevyjasnil, když Tiburcí Celechovský vítzn
mu oznámil, že mladý Rozvoda na soudu nestál a pe tím neobdržel.

To bylo zrovna ped vánocemi, a ješt toho asu, brzo po té, když
vítzství u soudu zjevn ohlásil, pan Tiburcí vyžádal si odmnu. Mladší

Buchovec oi vyvalil, když uslyšel, an ho kivoústý zeman žádal o ruku

panny Eufemie. Tenkráte div že se pan Zbynk nedal do smíchu. Ovšem,
že pana Tiburcia hned neobjal, aniž jej jako nastávajícího svata svého

políbil.

Ale také ho rázem neodbyl. Své sestry se nejprve dotazoval.

Nadál se, ta že smjíc se mu odpoví — ale, ó divu, pýila se, rdla,

až so i vyznala, že si pana Tiburcia dávno juž oblíbila. Strýc Ondej
nebyl také tou novinou valné potšen a dtkliv bratrovn domluvil,

aby uvážila — než umlkl, on i Zbynk, když plaky si potoužila, že

jí nic nepejí, než aby do smrti byla tu jako upoutána a nic neužila.

„Jsi letná dost a rozumu máš také," ekl jí bratr pímo.
„Budiž po tvém, ale žalovat mi necho!"
Když pak o nastávajícím satku uvažoval, bezdky mu pipadlo,

'O Maryla Eufemii ekla v oné chvíli, když jí sestra vytýkala schzky
(loubravé. Marylu ve zvláštní lásce nemla, to samému se zdálo. Snad

Ji dve pekáželo — a Celechovský — hm, ten nejvíce na Rozvodu
hady nasazoval a on to byl, jenž na nj a na Marylu povdl. Snad
by až do takového hnvu nebylo došlo — a ta pílišná elechovského
horlivost o tu pi!

Takové myšlenky vznikly v zachmuené mysli hejtmanov a ne-

/.anikly. Vracely se asem a z nich nové klíily. Nicmén, když sestra

tak úsilovno chtla, nebránil jejímu satku, a tak, když vánoce minuly

a pišel masopust, as, „kdy se lidé nejvíce obecn pojímají a svatby

mívají," vypravil pann Eufemii znamenitou veselku a sezval hostí ze

všeho okolí, všechny známé vladyky a zemany. Jen mladí Šonovští ne-

byli y)ozváni.

Když se prvod svatební nahoru k Dobenínskému kostelu ubíral,

starý pan Ondej se nkolikráte po Šonovské tvrzi za doubravou ohledl.

Však bratrovec Zbynk tam ani okem nemrknul. Za to sestra jeho

vítzný tam upela i)ohled a ženich porozumv jí, usmíval se a hlavou

kýval, hlad sob kníry, aby kivá ústa jimi zakryl a nco urovnal.

Skuda jen, že ze Šonovskýcb nikdo ani toho pohledu ani tch úsmv
nevidl. Nevyšel nikdo ze tvrze v tu chvíli, krom staré Uršily. Ale
ta byla nahoe v kostele, ekajíc. Nedalo jí, aby nevsty nespatila.

A mladá paní Uršilu také pak doma vyslechla, i sám vladyka. Usmívaje

se naslouchal, jak ml ženich nové rudé nohavice a nevsta nehusté
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vlasy olejem napuštné vzhru scesané a jak jí nákladný /.ávoj s blavy

splýval od velikého vnce, pro který si až do Hradce k vneníkovi ')

poslala, a kterýž vnec upevnný mla zlatým pasomanem.

„A na hrdle šry mla s kišály, a mezi nimi groše pozlacené,

a sukni s jakým dlouhým podolkem!'^) Prým na nm takový hle!"

a Uršila dlaní naznaila jelio šíku. „A korale erné a ervené pt-
kráte okolo ruky," dodala sob ješt vzpouienuvši.

„A kolikráte mladší vypadala?" ptal se panic s úsmvem. To
byla jeho jediná zmínka o této svatb. Však si po okolních tvrzích

a dvorech opakovali, i samí hosté svatební, když se rozjíždli, že Šo-

novský Rozvoda jindy míval pannu Eufemii asto na svém mrštném
a špiatém jazyku; ale tentokráte jako by na nm típek ml. Ani

slovem se o ní, ani o ženichu veejn nezmínil. A ješt jedno si hosté

opakovali : svatby že byly dosti veselé a hluné, ale mladší Buchovec

že mnoho hluku a veselí nenadlal, a že mu svat není asi ze všech

nejmilejší. —
Brzo po svatbách se panna Eufemie, i nyní juž paní elechovská

ze Sobíšku, odsthovala. Pan Zbynk na groš jí, vlastn elechovskému
vyplatil zapsané na tvrzi vno. Když svat žádoucí a nanejvýše juž

potebné kopy shraboval, usmál se hejtman a pravil ne bez úsmšku

:

„A kdy mne te k soudu pitáhneš?"

Pan Tiburcí jako by té trpkosti v slovích necítil, usmál se a

lehkým žertem odvtil

:

„Do pekla hluboko, do nebe vysoko a k soudu skok." Sladeji

však dodal: „Ale u nás! A smlouvu máme!"
„Hm, málo platný ploty, pes které se leze." —
Ticho te bylo na Donikovské tvrzi a také neveselo. A jak také,

dva mužští sami, vladyka Ondej starý a zamlklý jeho bratrovec! Ted
teprve se stal hejtman njak málomluvným. O Maryle se ani slovem

nezmínil, za celý as. Hned píštího dne, jak se vrátil s houfem ze

zmaeného útoku na Šonov, dal osedlati Vtíka a na nj naložiti vše,

co bylo Marylino, a tak poslal rozmilého blouše na Šonov. Hledl za

ním zamraen.

O Maryle nemluvil, ani se nezmínil, ale mysliti na ni nepestal.

Nemohl. Pes tu chvíli ho na ni nco pipamatovalo. Jak tu bývalo

veselo na tvrzi a jak nyní ticho! Jak mile se tu komnatou ozýval její

zvuný, lahodný smích, jak z komory své každého rána svží a veselá

vybhla, jak tu s pavlae po schodech jako ptáe sbhla míhajíc se

jako svtlý stín ! A strýc starý také na ni vzpomínal. Nebylo lepší

spolenice nad ni. Nikdo ho tak rád neposlouchal, jako ta panenka,

a etl nebo vypravoval o minulých asích, nebo a vykládal o léivých

rostlinách. Tak pojednou zmizela. By už se provdala, kdy by ji aspo
mohl astji vídati a s ní promluviti. Jak by pkné bylo, kdy by sem

mladí asem zašli nebo zajeli, a kdy by on sám mohl se doubravou

k im rozbhnouti, promluviti . . .

') Vneníci vnce zhotovovali z rzných látek : ze sukeu a p. i z kovu, jako

ze stíbra, z tepaného zlata, z perlí.

^) Vlekou.
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Ani netušil, že takové myšlenky se také nkdy mihly ve Zby-
kové hlav. Ale pan Ondej netroufal si o nich promluviti, zvlášt an

bratrovec první as i nerad slyšel, když se jen o Maryle zmínil. Za
to starý vladyka se neodvrátil, když o ní nkde zaslechl. Ješt nejspíše

mezi lidem, ve dvoe. Povídala si tam eládka všelijaké noviny. Žádné

si starý vladyka valn nevšiml, ale sluch napjal, když se zmínili, jak

je na Šonov, jak má mladý vladyka svou paní rád, a jak jsou šastni.

Zavadil pak o tom doma, ale bratrovec jen schmuil elo a neekl tak

ani tak.

Po ase pišel starý vladyka s jinou novinou : že Maryla jdouc

i kostela s mužem svým, potkala šafáe jejich, totiž Domkovského,

a že zastavivši ho, sama ptala se na vladyky, jsouli zdrávi. A tu že

šafá vida jak je laskavá, se jí ptal, co vzkáže na Domkov.
„Hlupák!" Zbynk zahuel, ale dodal:

„Co ekla?"

„Že by ráda, ale že neví, jak by pozdravení pijali," odvtil

starý, upíraje zkoumavý zrak na bratrovce. Ten však jen si v hrdle

odkašlal, ale juž se tak nemrail jako z poátku. Za njaký den po

té však opt schmuil elo. VrátilÉ se strýc Ondej z Krina a tam
setkal se náhodou s Bavorem Veselickým. Mladý vladyka sám zaal,

vyptávaje se, jeli dosud hnv mezi Šonovem a Domkovem.
„Jak Rozvoda Zbykovi polevil, žádnému na svt by neuinil,"

jiravil Veselický. A nyní dolíil to, jak pro Marylu i na onu urážku
v Náchod zapomnl.

„Aby mohl dve unésti!" zvolal Zbynk.
„A jak ml pro ni pijíti po tom, co se stalo?" starý vladyka

odvtil. „Skoro má Veselický pravdu. A pak dve samo — nedivím

se, že jí hntlo, co jí Eufemie vyetla. Jedno ke druhému, mladá krev

milostí zanícená —

"

Zbynk se zasmál a pravil

:

„Vida strýce starého! Jsme ješt v neprávu!" zvolal, než vnitru
svém tak rozhodn neodporoval,

„V právu, v neprávu, juž se stalo. Ale je ješt nco," dodal

starý vladyka a vypravoval, na si Rozvoda Veselickému stžoval, jak
totiž práva svého stran staré doubravy nemohl dovésti, protože svdk

• mél, a nestajil svého domnní, jak se stalo. Když Zbynk uslyšel,

o se pihodilo s Celbou Jenarem, zarazil se. Pímého, poctivého

hejtmana to pekvapilo, a to tím více, ponvadž, jak v duchu si doznal,

"bylo by to na elechovského nic divného. Ale pak zvolal:

„A pro se Rozvoda o to nehlásí? Pro mlí?"
..Nechce prý .lových kyselostí — a Maryla ho prý tuze prosila,

• selický mi povídal."

.Mladší Ruchovec zaklel, ne však na svou dceru, ale na starou

doul)ravu. Že pi obdržel, to juž ho ani prve valn netšilo, když pi
tom Marylu ztratil. Ale nyní vítzství, jeli tím spsobcm dobyto, by
ho mrzelo, hntlo, tížilo. —
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Byl masopust dosti hluný a veselý, ale také pln starosti. Starost

tu mli všichni po echách i po veškeré eské korun. Jak bude?

Pichází as, kdy král bude ustanoven. Snm volicí položen panem
správcem na poátek postu. as kvapí. Všude dychtivji se tázali : Kdo
bude králem? Jakého dostaneme krále, všude živ a místem i prudce

rokovali a hádali se o kandidátech.

Oba Buchovcové nad jiné touto královskou záležitostí se zabývali,

a zvlášt pan Zbynk. Všecek se tomu oddával. Takový vzrušený, po-

hnutý as, to bylo jeho nejmilejší, a pak také pi tom zapomínal na

vlastní starosti a trud. Z toho ml opravdové potšení, že všude, af

pišel kamkoliv v Hradet, a že také tak všude jinde, o tom byl jeden

hlas, že všude v tom se všichni snášeli, aby nebyl volen žádný Nmec
a nepítel strany pod obojí. Slyšel mínní to na tvrzích vladyckých,

v mstech i všude po vsích, a všude si je opakovali, rozhodné doklá-

dajíce : „Hle, Uhi si také zvolili svého, a když mže Uher Uhrm
králem býti, pro ne ech echm?!"

Ale tu picházel práv pan Zbynk do spor. Dokazoval, že

nejvíce práva má polský král Kazimír, ponvadž manželka jeho je

sestrou nebožtíka krále Ladislava a že jí véno nebylo vyplaceno, a že

echové by polského krále tím spíše mohli pijati, protože je jazyka

slovanského. „Ale íman — " sám strýc Ondej se mu ozval, jakož

všude namítali.

Ano, oba Buchovcové se ted! nejednou peli o budoucího krále.

Strýc Ondej byl pro pana správce jako všichni a všude po všem kraji.

„Mnedle co chceme od krále!" pravil. „Spoádanou správu zemskou

bez cizí pomoci, a dobré opatení svatého našeho náboženství. Po zemi

všude klid a upokojení. A kdo to zpsobil? Pan správce. A když to

správce poídil, král to také dovede a zachová. A stran poteb nábo-

ženských ? Mnedle ! Bude tvj polský král íman s veškerou obcí

našeho království za jedno tak jako lovk naší krve a naší víry?

Nuže, kde bychom lepšího vzali? Císae nebo kuríita saského —

"

„Mliž o nich!"

Zbynk Buchovec byl nejenom milovníkem svého jazyka nýbrž

•i své víry pod obojí, a tu ovšem musil piznati, že by král téže víry

byl v echách lepší nežli jiný. — A také sám za ten as, co ve vlasti

meškal, pesvdil se, co pan Jiík za ta léta vykonal, jaký všude ád
a jakou má vláda jeho váhu. Než Domkovský vladyka nemohl zapome-

nouti, jak se hned od poátku polského krále zastával, jak i proto

s Rozvodou Šonovským zle se chytil. A ten také se nezmnil. Slyšel

o nm, jak horliv všude pro pana správce mluví. A všichni kolem po

nm. Jako by proudem všechno zachváceno, šlechtic, mšan i sedlák

každý si jen Podbradského králem žádá.

Nkdy se mu juž zdálo, že ten proud ho také juž chytá, že mu
jeho pesvdení, jak své umínnosti íkal, podemílá, ale zase odpíral,

opt se hádal se sousedy i se strýcem. Když s tímto jednou pod veer
sedl u plápolajícího krbu, znova se nemoha o budoucího krále dohod-

nouti, pojednou umlknul a mávnuv rukou doložil

:

„Víšli, strýce, nechme toho. Však uvidíme, mžeme se sami pe-
svditi. Snm pede dvemi."
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V tom se staroch s ním shodl úpln.
„Pojedešli také?" tázal se Zbyka. „Já pojedu. Umínil jsem si.

Rád bych ješt jednou Prahu uvidl, a za této chvíle — v této dob ! Dá
bh, že se tam, synu, nepošavlujeme!" dodal vesele a hladil bílé kníry.

XIV.

Blažený den.

w ratugzowej aali,

zgodzoiiego z narodrm króla feetowali.
— — — Wivat król kochany!
Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!

A. Mickiewicz: Pan 'l'adeu8z.

Ve vratech kolleje Karlovy stál bedell a lelkoval. Nejvíce hledl

ulicí dol k rynku, kam lidí nápadn mnoho se bralo. „Jist že jdou

poslechnout M. Rokycanu — " pomyslil si sluha tváe ducaté a rumné,

jemuž „vysoké uení" šlo patrn k duhu, a úžeji pitáhl liší šubu

k slušnému teišku svému. V tom zrak jeho utkvl na mladém šlechtici

v kuním, lehkém kožichu a vysokých, jízdeckých botách, jenž opodál

se zastaviv, na koUej hledl, jako by se rozmýšlel. A hle — juž se

rozhodl, jde sem. Ptá se po M. Táborském. Bedell vyrušen z pohodl-

ného pozorování, nebyl nejohebnjší aniž nejochotnjší, zvlánl však,

když ucítil v dlani pkný, bílý groš.

„Podívám se, vladyko," ochotnji se nabízel, „a kdy by doma
byl, ra, prosím, íci, koho —

"

„ckni, že starý žák jeho by rád s ním promluvil, Rozvoda
Šonovský "

Bedell se dosti rychle otoil, ješt se kmitl jeho zášijek sádlem

prorostlý, a pak zmizel v prjezdu, kamž také mladý Rozvoda vstoupil.

Šel i dále, až na dvr. Jde sem promluvit se starým, nejmilejším

uitelem svým, podívá se také na dvr, aby se rozhlédl kollejí, v níž

nkolik veselých let mu uplynulo.

Kolem ticho. Bylo pozd odpoledne, studenti i misti se juž

dávno vyklidili. Nádvoí ve stínu, nikde ani lovíka — ale tam —
hle — Tot starý student! Zpod epice kožešinou lemované vlasy se

probélávají — vysoký, statný, zpod šuby me mu ouhá, a jak se

teí? na pl obrátil, prokmitl bílý, dlouhý knír.

Per deos ! Mladý vladyka se jen na okamžik rozmýšlel
;
pak rychle

!<• starému šlechtici i)okroiv promluvil: „Salv, milý krajane! Zajisté

iMíš také pro památku —

"

„Dixisti. Fui etiam tílius almae matris — " odvtil starý Ondej
iíiicbovec z Buhova. Tvá jeho, na níž, jak Ro/voda promluvil, zjevilo

se na okamžik pekvapení, byla zase klidnou — jen jakýsi chmurný
stín zstal na ní.

^Nepamatuji mnoho — " Rozvoda opt zaal, „a pece sem rád

jdu. Ale ty! Ráíš tolik pamatovati, co se tu všecko sbhlo, a takové

slavné mistry - " Mladý šlechtic mluvil upímn; ani ze slov, ani

z tónu jejich novyznívahi soii^^rd-ká ik-voIp nebo úštpek. Nenadálé toto
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setkání pišlo mu vliod. Védél, že starý vladyka není tak zapísáhlý

a žo Maryle je velmi naklonn. Za to pan Ondej byl pekvapen, i tím,

že sem soused pišel, i tím, že rozprávku zaí^al. Ale jak mladý Hoz-

voda staré mistry pochválil, poalo se líce pán Ondejovo jasnti,

„Ano, ano — pamatuji — " odvtil, a ne takovým srdeným tónem,

jakým jej Rozvoda oslovil. „Já tu ješt Nmce pamatuji, i jak se

odtud sthovali —

"

„Ó tch as! A M. Jana, svaté pamti —

"

„Také i to, jak on u vzení sedl, jak mistr Jakoubek ze Stíbra

rozepsal intimací o pijímání tla a krve boží a rozdávání pod obojí

spíisobou — Tu v této kolleji dalo se hádání na stolici mistrovské.

Tomu juž pes tyicet let."

„Mnoho se od té doby u nás zmnilo —

"

„Ba mnoho, protože jsme mnoho slevili
—

"

„Ale zítejší den nás utvrdí —

"

„Utvrdí — kterak?"

„Míním volbou královou —

"

„Hm -"
„Nechceš íci — ale já vím — Ctný pane Ondeji! Hnváš se

na mne — ale vím, v tomto že se mnou jsi — Vím, žes milovník

pravdy boží a eského jazyka. V tom jsme za jedno všichni."

„Všichni?"

„Ano, to je rados, že všichni. Praha také tak smýšlí — vyjma

leda —

"

V tom bedell se na pavlai ukázal, volaje, že mistr Táborský se

z bibliothéky vrátil a že na vladyku eká. Rozvoda pohledl ješt na

starého Buchovce, jako by ekal, že nco ekne, že se snad optá —
Ale ten, akoliv už jasnji hledl na mladého souseda, sám ani slova

nepromluvil, a tak Rozvoda pozdraviv, odešel ze dvora, kvap po

schodech nahoru k starému mistru.

Když se odtud pak vracel, starého Buchevce na dvoe univer-

sitním už nezahlédl. Rozvodu to prve zamrzelo, že byl sklamán ve

svém oekávání. Nadál se dle toho, jak pana Ondeje znal a co o nm
od Maryly slyšel, že dojde lepšího pijetí, zvlášt když se sám tolik

poddal a zaal. Ale je to Buchovec! Také dle všeho nechce smíení.

Nuže dobrá

!

Než vladyka Šonovský byl by se nemálo podivil, kdy by vdl,
že starý Buchovec od té chvíle, co se v kolleji Karlov rozešli, dlouho

na nj myslil, uznávaje v duchu, že ten mladíek není pece zcela

takový, jak se domýšlel. Staré mistry velebil. Nevyhnul se, sám zaal,

kdežto jiný byl by se na ráz otoil. A to ješt po tom, co se mu
s doubravou stalo. Jiný by vedl pi dále. Je skoro jisto, že ele-
chovský ml sluhu Rozvodová ve svém dvorci. Tolik aspo bratrovec,

Zbynk, vyrozuml z chytrých odpovdí elechovského, když na nj
o tu vc uhodil. To jist Rozvoda k vli ní, k vli Maryle iní.

Hodná, rozmilá panenka! A že se na ni ani nezeptal, jeli tu také

nebo sama doma. Staroch se proto na sebe až zamrzel. A pak opt
o Rozvodoví uvažoval. K starému mistru pišel. To není zlé srdce.

A jak je pro pravdu boží a es jazyka!
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Tak pemítaje dostal se až do kostela Panny Marie ped Tyiíem.

Sotva že tam místeka našel, jak bylo všude vše plniko. Bylo tam

lidu jako nraku, mšan, a nad obyej mnoho šlechty, pán i zeman,
kteí i)ijeli na snm, krále volit. Kázal sám mistr Rokycana. Tu se

Buchovcovi starému myšlenky ovšem zmnily. Slýchal kazately a jaké

!

Mistra Husa, Jeronýma, Korandu, Jana Želivského — od tcli as
nic takového neslyšel až dnes. Aj vru, to jsou ústa výmluvná! Hned
jak Rokycana uvedl e svou slovy písma sv.

:

„Aj, uposlechl jsem hlasu vašeho ve všem, což jste mluvili ke

mn a ustanovil jsem nad vámi krále — " pozual studovaný vladyka,

že povs o mistrovi nelhala. A pak dále jak mluvil, jak posluchae,

zvlášt šlechtu, rozebíral, upomínaje na vážnou chvíli, kdy rozhodovati

teba o blahu veškeré obce národa eského, o pravdu svatou, pro

kterou tolik vrných ech a zvlášt pak mistr Jan, svaté pamti,

životy své obtovalo. Dával na uváženou, kdo by úad královský

nejlépe zastal, cizozemecli i ech rodem a vrou, kteréhož, kdy by

hledati chtli, jist že by našli. A tak dále mluvil, vždy výmluvhji,

vroucnji, ohnivji. Starý Buchovec sotvaže okem mrknul, jak pobožn
poslouchal, v duchu kazateli pisvduje. Na nic nemyslil než na

kazatelova slova a jen ta myšlenka se mu pikmitla: „Kdy by tu

Zbynk byl, aby slyšel!" A on byl, jenže ho strýc nevidl. Stál po-

blíže zdi u velikého náhrobního kamene, a stržen eí také z té duše

naslouchal. Chvílemi si kníry pohladil, z poátku také nkolikráte

dušené v hrdle zakašlal, ale pak stichl. Za to oi se mu njak roz-

hoely a na smdém líci rumnec od vnitního pohnutí proskoil.

M. Rokycana ho tak dojímal jakož veškeré své posluchastvo.

_A nebudeli, neníli mezi námi takového muže, který by nám vládna

s námi vil, cítil, s námi mluvil, což nutno a nezbytno, abychom
cizince si volili ? Lid israelský byl také bez krále a jen soudce ml —
a vru že by lépe u nás také tak bylo, nebo to, co nám nejsvtjšího,

zstalo by v našich a ne v cizích rukou. Než bohdá toho teba nebude,

nebo máme muže, jenž pevyšuje jako nkdy Saul veškeren lid od

ramene svého vzhru. A jako nkdy Samuel ekl lidu israelskému, tak

i j:j mohu zvolati k vám: „Vidíteli koho vyvolil Hospodin, že mu není

podobného ve všem lidu?" Neteba na ukazovati, znáte jej a doufám
pánu bohu, že lepšího nenajdete. Boj náš není ješt dobojován, ne-

pátelé naši ješt neustali proti nám a tak hned neustanou a teba na
novo kíž proti nám pozvednou. A tu mli bychom je sami svou ne-

svorností posilovati? Sami vespolek i nadále si rány dávati? Ó pátelé
nnlí, a stavu urozeného, a mštníne, mjte lítos nad tímto krá-

lovstvím a strachujte se zkažení slavné eské koruny a pirozeného
jazyka našeho slovanského, a nedopuste, aby se radovali nepátelé
z naší nesvornosti

!"

Kdy by moucha byla zabzuela, byli by v tom hlubokém tichu

ji všichni uslyšeli. Tím patrnji zavadilo o sluch všech zabinknutí
mee, jenž o dlažbu narazil. To Zbynk Buchovec sebou tak prudce
hnul. Všichni kolem se ohledli po statném zemanu v krátkých vlasech

a v dlouhých knírech, johnž tvá Jovila volikr pohnutí. Ale juž se zas
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opanoval, juž stál zase jako sloup tiše a bez hnutí, pitisknuv k boku

pádnou svou šavli polskou, a naslouchal díUe.

Když pak výmluvný mistr e svou dokonal, ze všeho chrámu

jako jednmi ústy ozvalo se vroucné, z útrob jdoucí: „Amen — dejž

to bh." Jen mladší Buchovec mlel. Za to však hluboký povzdech

vydral se mu z mužných prsou.

Strýc jeho meškal už chvíli po kázaní v jejich hospod „u tí

mouenín," když se také bratrovec Zbynk navrátil. Hyl njak zamlk-

lejší a patrn zamyšlen. —

Nazejtí, bylo druhého dne bezna 1458, byla Praha velmi záhy

vzhru. Ba myslím, že snad ani nespala, nebo málo té noci ped tímto

dnem. Tolik však jisto, že krmái a hospodští té noci nic nedali na

rychtáv zvonec. A jak by také mohli zavíti, an takový nával lidí

!

Ze. všeho království tolik hostí, zvlášt šlechty a cizinc co pibylo

tchto dn ! — Z íše poselstvo kolikeré, z Polska, také až z Francouz,

a všechna si pišla pro korunu Svatovácslavskou. —
Rozvoda Šonovský také záhy opustil svou hospodu. Melt zna-

menitou : v samém králov dvoe, *) v bytu strýce svého Horušanského

z Roztok, služebníka pán správcova. Mladý vladyka vyšel vystrojen

nejinak než jako na svatbu, v novém krznu tmavomodrém, v birytku

drahou kožešinou lemovaném, meem jsa opásán.

Mrzlo, ale na holo. Nebe bylo vybráno a slunko záilo. Ulice,

jindy tou ranní dobou ješt tiché a klidné, hemžily se lidem nej-

rznjším, domácím i cizím. Mladý vladyka míil jako skoro všichni

na Staromstský rynk, do radnice, kdež dnes ml snm rozhodnouti

o eském králi. Tu se také všecky proudy z ulic sem vybíhajících

zastavovaly. Každý, kdo nesml do radnice, chtl aspo ped ní po-

sekati, aby uvidl, uslyšel. Vozu ani jediného nebylo vidti. Nemohl
žádný projeti. Sotva že jezdci, nejvíce páni, kon své lidem dostali.

Což tu šumu, hluku, výkik z nho ob as vyrážejících ! Všecken ten

smíchaný hlas zaléhal daleko do ulic jako hukot rozproudných vod.

Lidé stáli ve skupinách, v houfích — tu emeslníci a mšane
v kožiších, v krznech, v chlupaticích nebo v kuklách, tu ženské, tam

studenti ve svých pláštích živé rokující. S nkterými, staršími, brada-

tými, stál bakalá ve tmavé tabard nebo mistr v rasnatém, erném
plášti. Skupiny rostly v houfy, houfy se spojovaly, slévaly v jediný.

Po všem námstí živá strakatina shromáždného lidu. Ti, kteí pozdji

pišli, nemohli ku pedu. Na rynku juž není místa, podloubí kolem také

všecka plnika; v oknech nad nimi hlava vedle hlavy, výše ve vikýích

hlava na hlav, a tu tam vidti zvdavce na stechách mezi žlaby.

A každý a všichni zraky své upírají ku staré radnici, ped jejímž

hlavním vchodem nejhlunji. Odtud kik biic lid zdržujících, volný

pístup tvoících zavznívá. asem tam spoustou hlav mihne se jejich

sudlice, zazní hlasitjší hlomoz a reptání ustupujícího lidu. A pece

') Stával u Prašné brány.
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se ti tam mají nejlépe. Vidí každého, kdo se do radnice ubírá. Vru,
podívaná ídká, vzácná a krásná! Ulicí lidu stoupají k portálu radnice

šlechtici i mšané Pražští a z královských mst, aby na snme tu

hlasem rozhodli o pánu této koruny. Z lidu ozývají se výkiky a akkla-

mace tch, které znají, nebo kteí jsou mu milí.

Tak už pešli k portálu staré radnice, kdež nkolik konšel
pithozí vítalo, Jaroslav Plichta z Žirotína se starým Janem z Kunštátu,

dva Švaraberkové Jan a Bohuslav, a s nimi ramenatý Boreš z Risen-

burka vedoucí pod paždí bélobradého Jana z Dub, v patách tchto

pán brali se vladykové Jan Malovec z Pacova, osmáhlý, statený

Pardus z Vrátková maje nkolik jizev ve tvái, a s nimi nkolik ješt

zeman, z nichž zvlášt vynikal dlouhou postavou vyhublý Sádlo ze

Smilkova.

„Pod obojí
—

" opakovali si v zástupech a souhlasný, pochvalný

šum kol kolem se ozýval. Však utichl, když hlas jakýsi vykikl

:

„Rožmberský!"

Skuten, tam hle, opodál radnice, družina jezdc zarazila a již

slezše, kráejí lidem k radnici. V ele slezský hejtman Jan z Rožm-
berka nádhern vystrojený a s ním nkolik pán a vladyk, jako bratí

z Lobkovic Jan a Dpolt, Jan z ernína, Oldich z Hasenburka

a z Kosti a jiní.

„ímané! Papežovi! Budouli voliti?"

„Budou! Musí! —

"

Páni a vladykové však vážn pešli kolem, hluku nedbajíce

;

.1 než ke schodm dostoupili, noví hosté kráeli ped zrakem lidu

:

vytáhlý Jan z Valdštejna, lysé hlavy ale dlouhých knír, hned za ním

dva Kolovratové mladí, Albrecht a Beneš, a za nimi jiní a jiní páni,

zemane. Ale nyní, slyš! jaký veselý pokik a jak ti v zadu stojící na

špiky vystupují, krky natahují. Ale to také podívaná. Mnoho pešlo

mužných postav krásn a bohat odných, než tito dva ! — Hle toho

starce bílých knír, statené, vysoké postavy v nákladném kožichu

kuním, erveným karmazínem pošitém, u nhož rukávy zlatými šrami
spolu s hedvábím svazovány. A jaký krásný kovaný pás zpod nho
se mu blýští ! A toho druhého jemu po boku ! Nižší je, za to mohut-

njší, výrazné, osmahlé tváe. Krásná medvdice splývá mu, bohat
upravená, s ramcnou jako pláš, jsouc na prsou spjata zlatou sjjonkou

a etízky. Zpod huiatého plášt blá se šlechtici dlouhá blavá sukn
s lesklými prýmy a knoflíky na prsou, a na skvostném pasu houpá se

mu zakivlá šavle ve drahé pochv. Lid si je ukazuje, dotazuje se,

kdo jsou ti statení vladykové. Kdy by vdli, že liuchovcové, že starší

z nich bratr hejtmana Žižkova, jisté by je hlunji a veseleji uvítali

!

Za nimi zase páni a vladykové pecházeli; v tom strhl se v po-

zadí nkde v ulici hromový kik. Blíží se, kvapí k radnici. Co je? Co
se stalo? Slyš! Nanovo! Tot hlas radosti! Ah to vítají pana správce!

Už se blíží, už ho vidti v ele družiny zvolna komo jedoucí. V právo

v lovo, z blízka z daleka i s hora iio vítá lid radostným pokikem.
Tam utichli, tu spustili, a na posled ped radnicí rozlehlo se

jásavé vítání pana Jiíka. Sestoupil s kon. Tu kráí j)án postavy

krátké a zavalité ve tmavém sobolovém kožichu a v právo v levo vlídné



402 'I- Jirásek.

pokynuv vážn stoupá ke stupm radnice, jež vedou dnes ke stupm
nejvyšším — na trn. S panem správcem nejvyšší purkrabí pan Zdenk
ze Šternberka, nejvyšší maršálek pan Jindich z Lipého, sudí dvorský

Jan z Hasenburka, nejvyšší komorník vážný pan Jindich z Michalovic,

nejvyšší kanclé Prokop z Rabštcina v ('crnóm taláru, mincmistr Jan

Calta z Kamenné Hory, a jeden z nejvérnéjších pátel páiió správcových,

udatný Zdenek Kostka z Postupic a na Litomyšli, erné lesklé brady

a jiskrných zrak, zpod jehož kožichu ervenou dupltykytou pošitém

ouhal znamenit pádný me. S ním Kuzvodv strýc, Horušanský

z Roztok, kráel.

Nádherné divadlo pešlo. Ale lid ekal a ekal, zraky na radnici

upíraje, oteveli se okno, ohlásili, že volba juž vykonána, naslouchaje,

zazvuíli zvon královský, jenž by hlasem svým to dotvrdil. Než chvíle

za chvílí, hodina za hodinou ubíhaly, juž bylo na orloji mezi 17. a 18.

hodinou, *) a z radnice dosud žádného hlasu, žádného znamení. Páni

dosud rokují. Jde asi do tuha. Kdy by se tak cizincm podailo šlechtu

pemluviti nebo pesvditi, kdy by snad páni katolití nedbajíce hlasu

a mínní obecného zmaili volbu pán správcovu — ne — ! Toho
bohdá nebude ! Nesmí býti

!

Jak jen tu tam tato myšlenka v lidu pronesena, liluný odpor

i hrozby byly jí odpovdí.
Z námstí zaléhal hluk a šum napjatých, rozilených zástup až

do radnice jako vzdálený temný hukot. V radnici na schodech utichly

kroky a inení ostruh i me. Páni, vladykové a poslové mstští shro-

máždili se nejprve ve svtnicích pilehlých k velké síni radní, každý

podle svého vyznání a stavu — tu pod jednou, tam pod obojí. Ale

všude hlahol hlas, všude rokování. Nejvíce ovšem mezi podobojími;

je jich nejvíce a s napjetím ekají, jak se rozhodnou páni brati

z druhé strany. Sami jsou jednosvorni. Starý Buchovec se usmívá,

kníry hladí a vesele se známými, jichž tu nkolik našel, promlouvá.

Bratrovec jeho juž se o polském králi ani nezmiuje, a njak veseleji

juž kolem sebe hledí. Zrak jeho postehl také mladého Rozvodu, jenž

s nkolika vladyky živ promlouvá. Starý pan Ondej se také prve po

nm ohledl, ekaje, že snad mladý soused pistoupí. Nebyl by se pro

to mrzel. Ale on jako by Buchovcv ani nevidl. Snad se mu nezdá

po verejšku, když nebyl tam v kolleji nejlépe uvítán.

Konen se ozval pana nejvyššího maršálka hlas. Nastává obecné

hnutí a šum. Všichni míí do veliké sín stropu tmavého taftového

s malováním a zlacením. Na stnách tu tam starý, deskový obraz,

kolem do kola pak a mezi okny prapory rzných velikostí a barev.

Staré, roztepené, celé, zánovní ale všechny vzácné, ponvadž mluvn
svdí o vítzstvích, jichž dobyli Pražané s ostatními Husity. Tu saské

prapory od Ústí, tu bavorské a jiné nmecké od Domažlic, tam pra-

pory Sigmundovy a jiné kižácké, a zpod nich blýští se lesklá zbroj

nepátelská, tu skvostný štít, tam helmice, tu palcát. Jak prohledla

prostorná, nepíliš svtlá sí ve zlatých paprscích beznového slunka

!

Jak oživly barvy prapor i lesk zbroje ! Ješt více však oživla skvlou

') Mezi 11. a 12, našeho potu.
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spoleností, jež sem se vhrnula. Páni i vlad^vkové reští, každý jako

ke ktu nebo na svatbu, v nádberných sukních soukenných, sametových,

pozomanou nebo drahou kožešinou lemovaných nebo vyšívaných, v bo-

hatých šubách a krznech drahého potahu, dražších ješt kožešin ! A tch
barev živých a rozmanitých ! Téch postav statených, zkušených vále-

ník, tch výrazných tváí vojín i rozvážných, opatrných politik

!

Ten tu starec bílé brady pamatuje ješt nebožtíka císae Karla

starého, ti tu osmáhlí, již sesedli na bojištích husitských a jiných,

a tu juž dorost mladší. Vedle knír a dlouhých brad i holých lebek

tváe svží vous hebkých a vlas kadeavých.

Paprsky slunení sunou se se zdí po nich, oživují barvy rouch,

odrážejí se o zlato a stíbro krumplování a bitých pas, ozáily jasn
tam ta kesla bohaté vyezávaná pod nebesy na vyvýšeném míst, kam
se zraky všech upely. Stojí tam ten, o nmž už tolik mluveno a jed-

náno zvlášt dnes, pan správce zemský ve spolenosti nejvyšších úed-
ník zemských.

Stavové dost dlouho rokovali a se radili. Ted sešli se všichni,

aby odevzdali hlasy své, aby se rozhodli. Na okamžik nastalo hluboké

ticho. Bylo na všech znáti, že jsou rozechvni, rozileni. Nejedno

mužné srdce bilo v tu chvíli hlasitji — a jist také pana správce samého.

Pátelé jeho toužebn, dychtiv ekali — a páteli jeho byli všichni

podobojí. Hledí na, více však ješt na katolické pány, kteí se shlukli

stranou a tiše rokují, jako by se ješt nemohli rozhodnouti. Všichni

skupili se kolem pana Zdeka Šternberského a Jana z Rožmberka.

Okamžik té poslední úady zdá se podobojím, a zvlášt mladším,

dlouhý, nekonený. Zbynk Buchovec se juž mraí, pan Kostka z Po-

stupic a na Litomyšli škube podráždné svým lesklým pasem — v po-

zadí zdvíhá se šum hlas jako vítr ped bouí.

Ticho! Ticiio! Pan Šternberk vystupuje — kráí k výstupku.

Zraky pán Jiíkovy njak zahoely, líce slab pobledlo. Co nese pan

Zdenek? Svatý Vácslave! Kleká, ped panem Jiíkem kleká! A slyš!

„Vivat Jií král eský!" Tak zvolal velikým, pohnutým hlasem

pan Zdenk a po nm, ej ! té nadšené jásavé boue

!

Jak sebou pemnozí škubli na hlas pán Zdekv a jak všichni

radostné, nadšené po nm vykikli: „Vivat, vivat Jií král eský!"
Tak volají všichni jedním hlasem.

A juž kleí všechno shromáždní ped novým králem, staí, mladí,

páni i zemane, katolíci, podobojí i Táboí, v tu chvíli radostnou a

vznešenou všichni svorní, všichni vrní echové našedší se, sbrativší

se v lásce k jazyku a národu svému . . .

Chvíle minula, než se v radosti své opanovali, než ponkud utichli,

aby pan Jiík mohl promluviti. Pohnutým hlasem dkuje všem, ohlašuje,

že volbu pijímá, prosí však, aby mu všichni lásku svou zachovali a jej

podporovali, jinak že by tžkého úadu toho ani nepijímal, a rád

veliké té cti se vzdal. Prosí poznovu ne k vli sob, ale pro obecné
dobro a slávu koruny eské.

Mluvil krátce — ale e jeho z hloubi duše plynoucí zní tak

mocné a výmluvné, že všichni jsou jati, nadšeni tou srdenosti.
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„Vivat Jií náš král! Vivat!" Tím nadšeným, hmícím voláním

odpovédél snéni radostí jako opojený, hrna se k novému králi. Nejedny
oi Jsou ziuosciiy, a slzy, slzy radosti inou ne pes jedno osmahlé,

zjizvené líce. /l)ynk Buchovec nékolikrátc v hrdle si odkašlal, prudce
rameny pohodil. Starý strýc se usmívá jako blažené dcko, do bílých

knír hrne se mu slza za slzou. Je radostí dojat tak, že nemže ani

promluviti; prsa se mu dmou, hrdlo jako staženo, ale pojednou vyrazil

/. iirhd /.\ulv, a staicckým, jasným však hlasem zazpíval u radostném
vytržení: „Te deum laudamus!"

A to promluvil za všechny, ze srdce všech.

„Te deum laudamus! Té bože chválíme!" za tu šastnou, blaženou

chvíli milého národa.

Velká sí hlaholí mocným hymnem ; všecken snm zpívá. V ten

okamžik udeili na zvon královský, a jak hlahol jeho s výše zavznél,

jako mocná boue zalehl z námstí jásot nesetného lidu.

„Vivat! Vivat Jiík král eský!"
V radostný zpv snmu jako ladný souzvuk zahlaholil jásot lidu,

a zvon královský rozezvuel všecky zvony stovžaté Prahy.

Ve veliké síni ten tam poádek. Všecko v radostném pohnutí,

v živé, radostné smsici. Ti tu si ruce podávají, ti tu se objímají. lile

tam starý Ondej Buchovec chytil mladého Rozvodu Šonovského a tiskne

ho k sob a mladý vladyka pln nadšení a radosti objetí optuje. A jak

ho starý vladyka pustil, zahledl pana Zbyka, jeho bratrovce, jenž

smje se na n hledí.

Rozvoda chvatn k nmu pistoupil, ruku jemu podal, a juž cítí

pádnou pravici hejtmanovu, a juž cítí i jeho mocné objetí . . .

„Pane Zbyku!" volá Rozvoda radostí od sebe, a více nemže.
Ten však nemá slov, ale nezamítá, je vidti mu z tváe, a rukou pani-

covou znova potásá ...

Nadšené shromáždní ven se hrne, valí do kostela bohu pod-
kovat. Jak lid vítá novélio krále i snm ! Tak hned nejednali stavové

národu z duše jako dnes! V tu chvíli kráel svorný, sbratený národ

do boží svatyn! Nekonený jásot rozléhá se námstím i do ulic;

prosted jásajícího lidu, obklopen nejvyššími úadníky a pány, kráí

nový král, za ním snm. Boue jásotu nechce se utišiti; opt a opt
zavznívá, roste, a s ní pojí se hlahol všech zvon Pražských.

Te umlknul a s ním boue jásotu: na krátko jen, co Rokycana

s knžstvem a žáky zapje nadšené „Te deum — " A když hymnus

])rostorou chrámovou dozvuel, chápe se výmluvný mistr slova a dkuje

bohu, že jim dal krále, jakého nemli nikdy dotud, dkuje pánm,
rytím a mstm, že se o to tak jednosvorn piinili.

A zase zahlaholily zvony, zase ozvalo se nadšené, radostné volání

záátui), jak jen krále zoili, an z chrámu vystoupil. Bére se do krá-

lova dvora, nyní juž svého, maje po boku nejvyššího purkrabí pana

Šternberského. Ped nimi Jindich z Lipého, nejvyšší maršálek, nese

me, za králem hned pan z Rožmberka Jan s panem Zbykem Zajícem

z Hasenburka a za tmi nekonený, skvlý prvod pán a vladyk,

mšan a lidu obecného.
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Nikde kon krásn ladrovaného v nádherném kropíi, všichni jsou

opéšalí; nikde hlasatel a herolt, nikde fanfár, nikde truba ani

pišc ani jiné hudby — a pece jaká sláva, jaká velebnos v tom

nadšeném prvodu, v pravd královském, an všecken, šlechta i lid,

v radostném opojení vroucn zpívá:

„Svatý Vácslave! vojvodo eské zem!"
Staí, mladí zpívají. Hle tam v prvodu mezi vladyky! Starý

Ondej Buchovec, jemu na právo mladý Rozvoda Šonovský ; oba zpívají,

a pan Zbynk, strýci jda na levo, také

!

Prvod stanul u dvora králova, kamž se král se svou družinou

odebral, provázen jsa novým hlaholem, novou jásavou bouí. Zvolna se

jen zástupové rozcházejí a vracejíce se, zpívají ješt. Mocn, velebn

ozývá se z houfu se juž vzdalujícího

:

„— Nedej zahynouti nám i budoucím, sv. Vácslave! Kriste eleison!"

Domkovští vladykové se do své hospody nevrátili. Zstali v samém
dvoe králov, kam je mladý soused Šonovský, nyní juž smíený s nimi,

zavedl. Vede je do svého bytu od strýce Horušanského jemu propje-
ného. Jak dvée otevel, stanuli oba Buchovcové u prahu. A tam

uvnit — tof ona! Maryla! Jak se lekla! Ale juž radostn vykikla,

juž vyskoila proti nim a zardívajíc se radostí objala strýce, objala

druhého, pana Ondeje starého, a juž jim zase ruce celuje. Statenému
hejtmanu vázue zase slovo, ale zrak mu skoro vlhne, a hladí své Ma-
r3le elo i vlasy, jako rozmilého ptáka, jenž uletv, opt se navrátil.

A starý pan Ondej se smje, žertuje a hlad si bílé kníry praví

vesele mladému sousedovi

:

„Je to blažený den! Dies faustus! Verum ne? Opravdu blažený!" —

XV.

Libri kle vet aru ni.

iJyli nejbližší sousedé, ale do Prahy jel každý sám, i vladyka

Šonovský na snm a ukázat mladou ženušku svou strýci Ilorušanskému,

i Buchovcové. Z Prahy juž jeli spolen, a všichni spokojeni s tím, co

se bylo stalo. Nejšastnjší byla Maryla. 1 základ všeho nedorozumní
a všech hnv, spor o starou doubravu, odklizen. Sám mladší Buchovec
to narovnal. Stalo se pak takto

:

Na veer ped odjezdem z Prahy jda z Nového Msta do své

hospody, zastavil se v ulici u mstku ped krmou, kdež se dva mu-
žové zle tahali. Svátení, ervená sukn jednoho padla mu do oí.
A vru — toté Sonovského starý Celba Jenar. Tahal njakého ješt
staršího, jenž Celbovi lál a zase prosil, aby ho nechal, že by mu pán
zle zatopil. Byl to starý Vank Kivous, onovský dudák, kterého Celba
v krm hrajícího náhodou napadl, a nyní moci chtl k pánu dovésti.

Pan Zbynk zaraziv Celbu, vyptal se ho, o tu bží. Uslyšev, vzpomnl
na doubravu a na pi o ni. Ihned musili oba staroši s ním a tu

cestou je vyslýchal. Povdli na svou milou duši, co vdli, že ve staré

doobrav honovati za lidské pamti drva dlali jako ve své a jí tak
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vbec užívali; nemén zevnibii povdl í^elba o svm zajetí a dušoval

se, že jistojist byl ve dvoe pana Tibnrcia elechovskho. K tomu
neopomenul starý dudák doložiti, jak týž vladyka ze Sobíšku ho pe-
mlouval, aby se šel do svta podívat, až pak, když mu pinesl tu

novinu o smrti nebožtíka krále, že neodolal.

Zbynk Buchovee oba svdky, kteí proti nmu a proti jeho

spojenci a porucníkovi Tiburciu tak svdomit svdili, vyslechnuv,

podaroval je, a Vaka toulavého vyzval, aby se vrátil dom na Šonov
beze strachu. Došed pak své hospody, piln se se strýcem Ondejem
radil. Káno pak, když Rozvoda na cestu juž pipraven, pro né se

stavil, zaal mladší Buchovec o doubrav sám a pokašláváním e svou

perývaje, oznámil mu, co vyslechl a že k vli dobré shod a soused-

skému pátelství i k vli Maryle povoluje a starou doubravu k Šonovu
upouští, a že jim neteba juž ani soud ani ubrman ') a smlouvc.
Podal na dkaz toho mladému Rozvodoví ruku, dokládaje, že list mu I

na to vydá hned, jak liom dojedou. Tak už nebylo mezi Domkovem
'

a Šonovem ani stínu. Té veselé cesty z Prahy na tvrze ! Vladykové

jen litovali, že nemohli zstati až na korunovaci, která ustanovena za

nkolik nedl pozdji. —
Jaro se ohlašovalo, pak kvapem pišlo. A jak na nebi bylo jas-

nji a na zemi zelenji, tak na Domkov a na Šonové tvrzích veseleji.

Když stará doubrava se poala novým, šumným rouchem odívati, byla

juž cestika jí prošlapána. Vyplnilo se, co si starý pan Ondej i bra-

trovec jeho prával : mladí picházeli k nim, a oni, vladykové, zase

na Šonov.

Nejprve ovšem k vli Maryle, pak i k vli Rozvodoví. Oblíbili

si ho oba a zvlášt pan Ondej, nebof mohl s ním porokovati o vcech
uených, o starých asech a svých studiích. Nkdy se o njakou uenost
ovšem rznili, ale to práv starého vladyku mile dráždilo. Na konec

se oba pece dohodli mírnou a rozumnou ústupností, a tu starý vladyka

hlad bílé kníry spokojen si opakoval

:

„To dnes bylo jako tenkráte, když ml mistr — " a tu njakého
ze svých let jmenoval — „zjevné hádání v kolleji veliké, a on sedl

na stolici bakaláské a mistr — " zase dávno zaniklé jméno — „sv.

písma licenciát vyslýcha na stolici mistrovské poslouchal, kteí bádání

inili i který odpovídal —

"

Bratrovec jeho radji o vojnách, o Polsku a nmeckých rytíích

vypravoval, a mladý Rozvoda s radostí a opravdovým úastenstvím

l)Oslouchal.

Stará Uršila mla z toho nového pátelství i z té nyní jí milé

„pekelnice" potšení, nebo nyní astji mohla ukázati své umní ku-

chaské. A starý Celba Jonar jí te nejednou na doubravu ukázal,

hrd dodávaje

:

„Nebýti mne! — Dlouho jsme k ní šturmovali,. až jsme ji stekli.

Nadarmo jsem nebyl v zajetí. Tenkráte u Karabardyabaše, hejtmana

nad "

') Ubrman, rozdílce, ode stran vyvolený rozsudí.
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Ale tu jnž Uršila znajíc známé konce známých eí, obrátila se

iiuu leé jiuam zavedla. —
Než nebývá vždycky všechno nebe jasno. Tu se vyjasní, tam se

zachmuí. A nad dvorcem pana Tiburoia elechovského se chmuilo.

Xebylali to erná chmura jemu i jeho paní Eufemii, když Šonov a

Domkov se tak spátelily? Když všecka práce, namáhání a uskoky

byly marný a stará doubrava Rozvodoví pece pipadla? Když ta Po-

laka zase byla v lásce, a jaké, niíc tak všecky nadje na ddictví?

Nebyloli to k zlosti? A pak ke všemu ješt to, když Zbynk z Prahy

se vrátiv, na svata svého zle se oboil, zle, takovým žoldnéským,

ostrVm spsol<em, že on, Tiburci, nepoctiv jednal, an Celbu zavel

a dudáka do svta vylákal. Mladší Buchovec poruníku svému tenkráte

takovými slovy vyplácel, že pan Tiburcí, nemaje na ten as žádné jiné

pe, se jich chytil a svata svého pro nárok žaloval, ehož se statený

hejtman ovšem nelekl.

Rozumí se, že ani elechovský ani paní Eufemie na Šonovsko

ani nckroili. Paní Eufemie prý až žloutla zlostí a závistí, jak jen

o mladé, sliné a šastné vladyce, o té Polace, jak jí poád íkala,

zaslechla. A pan Tiburcí kivil kivá ústa, slyše o mladém vladykovi,

a pemýšlel a pemýšleti neustával, jak by ho ped právo dostal.

Rozumí se, že ani tu, když na Šonovské tvrzi ktili dátko,
prvorozeného synka Marylina, že ani tu na hodech nebyli. Bylo práv
po vánocích, kdy doubrava a všecken kraj zahalily se opt blostným
rouchem snhovým. Tenkráte, když hosté se juž rozjeli, starý Buchovec

Ondej rozveselen sed s mladým otcem a bratrovcem sám tetí, vyzval,

sám dolévaje do íší dobrého uherského. Rozvodu, aby ukázal ten svj
mlýn, na kterém všecko okolí semlel, ty své knihy klevetarum.

Nic se vladyka nebránil, a juž ležela tuho vázaná kniha v dobrém
kování ped vladyky. Nežli ji otevel, Rozvoda se šelmovsky usmál

pravil

:

„Mnoho tu klevet, ale všechny pravdivý! Jedny klevety starých,

které mám od starých, zkušených a moudrých — a z tch nejedná

také od tebe," a tu pohledl na udiveného pana Ondeje. Než se však

otázal, Rozvoda knihu otevev, ukázal na první stranu a jal se ísti:

„Mnozí lidé rozumní, svtští i duchovní, rádi tou kroniky a pí-

hody lidí téch, kteí jsou ped nimi byli, a kterak se jest za jich as
dalo. Každý rád bude ísti v téchto knihách, komuž jest obecné dobré

jazyka eského milo."

A dále etl úvod své knihy, pak jednotlivé zprávy ukazoval. Bu-

chovcové pozorn poslouchali, starý pan Ondej hlavou asem jtikývl,

pokýval však živéji a vousy hladil, když Rozvoda etl, co on, Ondej,
o svých letech vypravoval, o mistru Janu svaté pamti, o M. Jeroný-

movi, o nmž tak rád vypravoval, jak rektora mistra Marka po esku
odbyl a dále latin v disputaci jiokraoval. A jiných „klevet" ješt se

mladý Rozvoda, ale jen strun tentokráte dotýkal, ukazuje na obšír-

njší jich vypsání v knize samé : o slavných bojích pro pravdu a jazyk

eský, o i)orážkách Sijímundových a kižák. A tu nejednou uvedeno
imeno iJuchovcv. Panu Zbykovi se v oích zajiskilo a živr-jj si' nahnul

lé knize, v niž téchto vcí se byl nenadal.

OSVTA 18S4. e. 32
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„lil zariiiají ^r ju/ iiK' klcvcty," pravil Rozvoda listy obracej.

„V iiii h jc \M'<k() paiiicti iiodiió, co se za inýcli as stalo. Tu jiiž

list IMMIllitc."

„Ani Kiitoniio, ani Tihurcí?" j)tal se Zbynk smje se.

„Nikoliv — Icíla til strýc Ondej, ty i já
—

"

„.lak že? lika/! ('ti!"

..'rii jsnic v tf nejnovjší l<lovPt. My n vširlini. Slyšíte."

I jal >(' i-ísti \y|i-;ini volby .linka krab; koile svou zprávu

slovy (i'nii :

..A jiotoin z kostela veden jest do svébo dvoru královského.

A z tobo byla veliká rados vrným echm; a mnozí jsou plakali

])ro raiiost. že milý biib vysvobodil je z toho, že jsou již vyšli z moci
nnicckých králíiv. kteí jsou myslili zl nriniti lidu eskému, a zvláiíté

trní, kteí inidrží se teiií svatého.'' —
I*an Zliynk jirudce vztáhnuv pravici, stiskl dojat vladykovu ruku,

a juavil :

..To jsou i)ravé vci. Odpus mi za Náchod — víš — Co o tvých

kniliácli mluveno —

"

„liyla samá kleveta" odvtil Šonovský smje se. Starý pan Ondej
ho objal a zvolal

:

„Mám z tebe radost! Bh ti požehnej i Marušce a dej, aby ten

váš synek byl také tak dobrý a vrný ech!"
líylo juž pozd veer, když oba Buchovcové odjeli na svou tvrz.

Mladý vladyka vyprovodiv je, hledl chvilku za nimi, až zanikli v chu-

mídici a tm zimního veera. Pak vrátiv se, kvapil po schodech do

prvinlio ponebí, kdež otevev jedny dvée, vešel po špikách. Stanul

v útulné konmatce. Ohník v krbu vrhal mihavou zardlou zá na tmavé,

dubové táfiování stn; kahanu pak svtlo stranou na stolku stojícího

padalo na lože, na porozhrnutá jeho nebesa i pod n, kdež na bílých

poduškách ()dj)0ívala mladá žena — Maryla. Ilyla ubledlá, ale krásná.

Vladyka sotva dýchaje, stál tiše u dveí, upíraje zraky své na

iAiaryln i na kolébku stojící u samého lože. Juž chtél odejíti, aby ne-

rušil, ale v tom zavanulo zpod nebes:

„Nespím — jen pojd, pojd:!"

Hlas ten znl sladce, blažen, všecka láska a štstí v tch dvou

slovech zavznívaly. Pikroil chvatn, ženu políbil a pak opatrn nahnul

^e kli kolébce, kdež tiše dímalo malé, pkné robátko. Hledl jia n
pln radosti a štstí, hledl dlouho a Maryla s ním. Tak chýlili se oba

k ^\cmii i)onj)átku, naslouchajíce jeho pokojnému oddechování.

liyl jiozdní, zimní veer. Všecken kraj klidné dímal pod tmavým
nebem, a snili tiše padal. — —
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Orlické hory a krajiny k nim piléhající.

Nástin oroíiraficko-trfolooirký,

prof. (Ir. Jan Krejí.

(Dokoníenl.)

2. eský oddíl kvádrových pískovc a opuk.

a eské stran Orlických hor šíí se kídový útvar v phiskýcli

tarasech a mírných kopcovinách až ku pato Železných hor

-/ i v Chrudímsku, a dále na západ až do stedních ecli k(»Iem

,1 L Prahy a do severozápadních Oech v Žatecku a Lítomickn,^ i vidti s vrchol pohraníného horstva tuto požehnanou rodnou

krajinu prostírati se do nedozírné dálky. Pvodní vodorovné uložení

vrstev toho útvaru zmnno bylo u kraje hor pozdjším vystoupením

jejich, i povstaly tím velezajímavé ííeologícké a orografické pomry,
které zdánliv jednotvárnému uložení toho útvaru dávají místem ráz netu-

šené geotektonické rozmanitosti. Rozsedliny horské rovnobžné se smrem
Krkonošských a Orlických hor, jež prostupují náš útvar kídový v tchto
krajinách, oddlují jej v nkolik pruh, dle jejichž vyzdvižených kraj
se vytvoily ady kopc a výšin, jimiž naše jinak tak jednotvárné krajiny

opukové stedních ech na severu blíže úpatí Krkonošských a Oilirkýcli

hor pecházejí ponenáhlu v rozeenou krajinu podhorskou.

Vytknu zde hlavní z tchto rozsedlin. z ehož bude patrno, jak

i rozsedliny v opukových tarasech u paty Orlických hor s nimi souvisí.

Jedna z nejnápadnjších rozsedlin bží na severních hranicích

kíidového útvaru oborem permských pískovc, od jižní paty Ještda
u Hodkovic pes Jizeru u Malé Skály, dle jižní paty Kozákova a mela-

íýrových vrch severn za Jiínem, provázena jsouc pruhem píke vy-

zdvižených spodních kvádrových pískovc, od Hodkovic až za Rovensko.
Po krátké pestávce severn za Jiínem, kde ta rozsedlina není patrná,

ol)jevuje se opt u severní paty malého pohoí Iloického, jejž dle vy-

nikajících vrchol nazvemež Chlumem Hoickým, a kdežto v údolí Mile-

tínskm kolem Mlazovic vychází na den u oné severní paty Hoického
Chlumu pruh starých krystalických bidlic a permských jnskovc pod
kvádrovcem spo<lním uprosted krajiny opukové.

Jiná rozsedlina, dle níž vrstvy skalní jsou posiuuty, jež i v obrysech

kiMJinných se objevuje, ano£ podle ní údolí Labské iiluboce jest vybrázdno.
bží severn od pedešlé, od paty Zviína, prahorní to kupy uprosted
novjších útvar (permu a kvádru), skrze údolí Králodvorské na Jarom,
kdež se ztrácí, a opt, a nezetelné u Opona se jeví výchozem starých

krystalických bidlic pod opukami. Nápadn zetelnou však se stává

u Potštýna a Litic, kde podle ní z hlabin prahorní skalní litnoty na
den vynikají, a odkud pak do oné již nkolikráte zmínné velké úvalní

brázdy u ílamp.u-bn a Kyšperka zabíhají, kteráž jest pro tuto krajinu
' ojodnáme.



600 J- Kr^i:

Tetí rozsedlina bží podle jižní paty Zaltmanu u Svatoovic

v oboru permských pískovc. Zaínat již v Saclísku a bží pes Svato-

ovice a Hronov až na Ždárek u Kladskýcb hranic, kde se u styku se

žulou ztrácí. Podle té rozsedliny jest perniský Žaltnian tak vysoko vy-

zdvižen, že kamenouhelný útvar, jinak v hlubinách ukrytý, v dlouhém
pruhu podél té rozsedliny na den vychází. Do prohlubiny tím vyzdvi-

žením povstalé propadla se ás kídového útvaru do hloubky, tak že

útvar ten, kterýž ped vyzdvižením Zaltmanu nepetržit z ech až do
Ikoumovska zasahoval, zde nyní jen co úzký pruh mezi zborcené vrstvy

permské a uhelné vtsnaný se jeví, a jaksi úzkému bývalému fjordu

kídového moe se podobá. Pruh ten není však výtvorem bývalého

fjordu, jelikož na okolních výšinách permských pískovc, ba i na vrchole

samého Zaltmanu úryvky spodních kvádrovc se objevují, jež patrn
k tomu ukazují, jak pvodn nepetržitý píkrov kvádrového pískovce

a opak z vnitních ech až za Adersbach se prostíral.

Tento pamtihodný pruh kídového útvaru poíná východn od

Trutnova píkrým lesnatým vrcholem Kozí hbety (Ziegenrucken 027 m.)

zvaným u Markouš, pod nímž se železnice od Svatoovic k Trutnovu

vine, i obsahuje zde jenom spodní kvádrový pískovec. Tento pískovec

zapadá však brzo do hluboké rozsedliny, kteráž zde v permu následkem

vystoupení Zaltmanu se vytvoila, i vychází na den na severním pokraji

té rozsedliny v podob nízkého skalnatého hebene nebo ady kamýk,
záležejících z píke naklonných vrstev kvádrového pískovce. Ústí

hornických štol, z nichž se uhlí tží, jest zde skrze tyto vyzdvižené

pískovce vedeno, za nimiž ihned se dostihne útvar kamenouhelný s fiecemi

uhlí píke k severovýchodu zapadajícími. Poutniky kostel ve Svato-

ovicích stojí na takovémto útesu, jehož pokraování, co úzký pruh

vyzdvižených kvádrových pískovc, lze stopovati u paty Zaltmanu kolem

Rtyn na Bohdašín, Zbeník až k Hronovu v údolí Metuje, která zde

soustavu Zaltmanu napí proráží; i nalezneme pokraování toho pruhu

ješt u Žárku blíže konce kamenouhelného pruhu, kdež se konen
se spodními, jen mírn k severu naklonnými kvádrovými pískovci

spojuje, jež zde iní nad žulou podlohu vrstevní soustavy opuk a vyšších

kvádrovc na Bukovin a Hejšoviu.

Píke vyzdvižené ostrovy kvádrových pískovc, kteréž v Kladsku

severní boky Bystického pohoí provázejí, padají zrovna do pokraování
Zaltmanské rozsedliny, i lze tudíž za to míti, že píiny toho vyzdvižení

jsou stejné a stejnodobé. Jižn od toho pruhu vyzdvižených spodních

kvádrovc leží u Svatoovic, Batovic a Rtyn spodní opuky vodorovn,
vytvoujíce ploské kopce s píkrými boky; u Zbeníka a Hronova jest

však i severní pokraj tch opuk vyzdvižen, pechází ale brzo do

vodorovné polohy opukových kopc, které od levého behu Metuje

u Hronova a Poíí pes hranice eské do Slaného a ermné (kdež se

posud esky mluví) až k lázním Chudobským a k msteku Levínu se

rozšiují, a sice na podloze permské, která zde do západního konce

Orlických prahor neširokým pásmem zasahuje. Dále na jih od Svato-

ovic vychází spodní kvádrový pískovec s mírným úklonem severním

opt na den i pokrývá permské kopce podél levého behu Oupy, tak

zejména kolem zboeného hradu Wiesenburka nad Havlovicemi, kde se
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láme v nápadn tenkých a pevných deskách. Odtud pokrývá lesní výšiny

nad Oupou jižn kolem erveného Kostelce až k Trubjovu u Náchoda,

kdežto nejspodnji i pruh sladkovodního Peruckého pískovce se slabými

lupky uhelnými se objevuje.

Ješt rozsáhlejším pásmem rozšiuje se kvádrový pískovec na

lesních výšinách na pravém behu Oupy za mstekem Oupicí až k Lab-
skému údolí u Králové Dvora i vytvouje zde velkou lesní vysoinu,

zvanou Království (550 m.).

Kdy bychom kráeli z toho lesa pímo k jihu pes Králové Dvr
na Miletín a Hoice, pekroili bychom ob výše zmínné rozsedliny,

jež sloh kídového útvaru porušují. Z lesa Království kloní se totiž

spodní kvádrovce k jihu do údolí Labského, kdež jsou opukami pokryty.

Vstoupajíce vzhru na površí jižné naproti Králové Dvoru, spatíme
však na den vycházeti pruh ervených pískovc, po nichž následuje

opt spodní kvádr a výše zase opuky, jež do údolí Miletínského za-

padají a je vyplují.

Pokraujemeli ve své cest dále k jihu, objevuje se nám náhle

u paty píkrého svahu, pes njž vede silnice z Miletínského údolí do

Hoic, pruh starých krystalických bidlic a na nich pruh ervených
permských pískovc, naež teprva opt následují spodní kvádrové pískovce

a výše opuky, jež k Hoicm se kloní. Tak tedy na té cest pekroíme
ilvakráte petržení a vyzdvižení vrstev kídového útvaru, kteréž jest

tak silné, že i spodní starší útvary v podélných pruzích na den vy-

cházejí.

Tyto mohutné rozsedliny jsou tak významné pro horopisné pomry
u chto krajin, že bylo nutno tímto struným nártem je naznaiti,

abychom nabyli pravého pontí o povaze tchto podhorských kopcovin.

Vrátímeli se nyní opt k vlastnímu úpatí Orlických hor, stopujeme

u/.ký pruh permských a spodních kvádrových pískovc od Trubjova
pes Kramolnu na Vysokov, kde pod kopcem opukovým, pes njž vede

silnice z Nového Msta do Náchoda, pekroí železnici a eku Metuji

pak dále na levém behu té eky ten pruh sledujeme až k Pibislavi.

Krajina tu tvoíc prsmyk z ech do Kladska vedoucí slov od staro-

dávna Branka. Opukový taras mírn k jihu se klonící a s rozsáhlou

prostorou opukovou vnitních ech souvislý, provází tento j)ruh, i pi-
kládá se pak odtnd pes Nové Msto, Domašín, Skalku až na Ilraštický

kopec (45() m,), bezprostedn na staré krystalické bidlice, tvoe po-

výšený okraj kídového útvaru, na nmž leží pkná msteka Dobruška
a Solnice.

Východn za Solnicí u Lukavic vkládá se mezi tento povýšený
raj opuk a mezi prahorní bidlice opt proužek ervených i>ermských

pískovc melafyrovým tufem prostou|>ených, i táhne se ten okraj dále

na jihovýchod nad ves Habrovou u Rychnova, kde jej potok Knžna
/i kolmými stnami opuky na bidlicí uloženými proráží, i stoupá

i-ak na výšiny u Jaroslav (420 m.) a Liberka, a nad Javornicí až

k vesnici Pim nad Zdobnicí.

Na lesních výšinách u Hlásky, Hélé a v lese Ochozu nad Pimí vy-

uí pod opukou na hranici prahor kvádrový pískovec a slepenec na den.

ntýi pískovec pokrývá i ploskou kupu Jahodovou (510 ni.), kteráž



502 'f- l^i'<l)<ii-

núítailiK' iKid okolí vyniká, a jest kolkol oin o])ukou obliiiána. N;i

úboích u u paty té výšiny vychází však žula a prahorní bidlice na

tlen, vytvoujíc ostrov v bývalém kídovém moi. Pkné a malé lázeské
místeko u Studánky zvané leží v pvabném háji na západním sklonu

té Jahodové výšiny, odkud rozhled se otvírá na mésto Rychnov a pkné
jeho okolí. Východn za íkou Zdobnicí šíí se pokrajní kvádrový

pískovec ásten opukou pokrytý, pes Péín až k mstu Rokytnici

(580 m.), a pokrývka kvádrového pískovce nebo rozsypaného štrku
u písku z nho povstalého jeví se všude na vý^šinách kolem Kunaic
a Bubene v Žarabereckých lesích až nad Bartošovice (Batzdort) a na

úl)oí nad Divokou Orlicí u lesního zámeku Ciháku, kdež hojné lastury

stupn Korycanského (Pecten asper. Lima multicostata, Ostrea carinata)

dosvdují, že kídové moe až sem do výše 670 m. se prostíralo.

Možno a k víe podobno jest, že v té píné údolní prorve, jíž

se Divoká Orlice z Kladska do ech zatáí, kídové moe eské spojeno

l)ylo s oním úzkým fjordem mezi Orlickými a Bystickými horami, v nmž
má Divoká Orlice na Jezerních Polích své prameny. Byloli tomu tak,

byly Orlické hory ostrovem, jenž kolkolem byl moem obehnán.

Pískovce jsou na tomto severním kraji svém jen mírn k jihu

naklonny a neukazují nikde píke nebo koljno postavené vrstvy, jako

v Kladsku. Opuka vytvoujíc ploché tarasy, mírn k jihu sestupující,

jde až nedaleko k tomu kraji nebo zasahuje i pes nj až na prahory.

Od Péína u Rokytnice mžeme tento povýšený zadní okraj opuk (544 m.)

s rozsáhlými výhlídkami do ech, zejména na Žambereckou krajinu,

stopovati k Bubeni nad Kunwaldem a pak na výšiny, jež provázejí

pravý prahorní beh Divoké Orlice u Zbudova a Nekoe, a pak nad

levým, též prahorním behem té eky na výšinách (500 m.) podle

silnice vedoucí ze Žamberka do Jablonného, pak na výšin Hradiiiové

((550 m.) nad Jablonným, kteréž msteko leží v úzkém údolí Tiché

Orlice, do ruly a žuly pod opukami a slabou vrstvou kvádrovce za-

rytém. Odtud se zatáí okraj opuk u paty vyšších horských bok se

slabou podložkou pískovc pes výšinu na Vart (581 m.) zvanou

u ddiny Bystec (Waltersdorf), v údolním výmolu prahorním ukryté,

i bží smrem jihovýchodním co plocha do ech mírn naklonná na

úboích nad Vermicemi a nad ermnou, kolem vsi Nepomuky na

Albrechtice nad Lanškrounem, kde stoupá vedle silnice do moravského

Šimberka vedoucí, až na vrchol zvaný Schoberl (589 m.). - Odtud se

táhne dle východních výbžk Orlických hor po svorové podloze do

iloravy napí pes moravskou íku Sázavu kolem Modletína a Studené

Louky (Kaltenlutsch) na podloze devonských bidlic až k vesnici Rad-

kovu (Rattendorf) na moravské Tebovce.
V dalším svém rozšíení do ech v krajinách podhorských tvoí

opuka mírn zvlnnou krajinu, mlkými údolími rozbrázdnou, na níž

se pole i háje stídají. Pro jednostejný ráz kamení i pro sporé zkame-

nliny dají se zde spodnjší opuky od vyšších, jež nepochybn zaujímají

í^eoloj^ickou výši Jizerského pískovce a Teplických opuk, nesnadno

rozeznati.

Jen dle obrysu výše vynikajících taras lze souditi, že lesnatý

ploský hbet, kterýž v oboe u Opona poíná (371 m.) a kolem
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Pepych u Vylmanic (^44f> ni.j k (iistoloviruni k jihovýchodu se táhne,

prishiší k vyšším vrstevním stupm našeho kídového útvaru, jelikož

ten lesní hbet tvoi urité obmezený vyšší taras v ploské jinak krajíné.

V pvabném úboí toho opukového, pkn zalesnného tarasu leží msto
a zámek Opono (ku. CoUoredo) s arokrásnou zahradou, v údolí kol-

mými stnami opuky obstoupeném, kdežto pod nimi prahorní bidlice

na den vycházejí a hojná voda se prýští; tolikéž leží v pvabném okolí

pod východním svahem toho tarasu rozkošné sídlo hrabte Kolovrata,

Cernikovice na potoce Alb, a v údolí Orlice Šternberský zámek Casto-

lovice vedle msteka stejného jména, a ušlechtilým vkusem upravený

zámek a park u Kostelce n. O., sídlo hrabte Bedicha Kinského.

Klidný pvab této úrodné krajiny jest rozkošným doplkem drsnjší

krásy pírodní roklin a horských hvozd na Orlických horách.

U Kostelce proráží Divoká Orlice tento opukový taras, kterýž se

l)ak na levé stran té eky stále ve smru jihovýchodním táhne podle

úvalu potokem Brodcem oživeného do obory Pestavlcké a na výšinu

Sudislavskou (435 m.), a pak nad vsí Rozsochou pes Brandýské lesy

k Ústí nad Orlicí, kde hlubokými výmoly v jednotlivé osamotnlé píkré

lesní kupy se rozstupuje, pod nimiž v píném hlubokém údolí Tichá

Orlice se vine. Úhledný vrch Zátvor (469 m.) nad Pernou u Brandýsa,

pak Horka (584 m.) nad nádražím Ústeckým, náležejí k tmto adám
kopc. Ješt výše vystupuje taras opukový, jehož hmota v tch kra-

jinách nabývá povahy vápnitého pískovce, a dle zkamenlin zjevn

k stupni Jizerskému písluší, v pokraování svém podle eské Tebovky
od Ústí ve smru k moravské Svitav ; i má zde podobu velkého valu,

jímž se údolí Tebovky od krajiny Litomyšlské a Poliské dlí. Andcrlv
Chlum nad Hylvaty u Ústí má výši 558 m., Kozlov nad eskou Te-
bovou GUO m., až konen pekroiv u Brnnce hranice moravské na

Zadních Rovinách (532 m.) taras ten mezi Bohoovcem a Letovicemi

^ okolní prahorní moravskou krabotinou splývá.

Souvislos tohoto velkého tarasu s ostatními výšinami opukové

krajiny teto severovýchodní ásti ech bude zjevnjší po následujícím

vylíení velké údolní brázdy u Dobroue, k níž nyní zetel obrátíme.

''y. Potštýnské a Litické vrchy, jakož i valní krajina u Dobroue a Laiiškronna.

Zvláštní krajinné rozmanitosti a geolo^cké zajímavosti nabývá
opuková krajina u paty Orlických hor velkou úvalní brázdou, kteráž

poínajíc u Litických vrch kolem Žampachu pes Dobrou k Lan-
škrounu rovnobžné s Orlickými horami k jihovýchodu se prostírá a i»ak

do Moravy pestupuje, kdežto se k jihu obrací a s onou díve vytknutou

brázdou souvisí, kteráž východní kraj eskomoravské vysoiny pro-

stupuje. Velký tento úval jjovstal v Cechách vydmutím skalních vrstev

pod útvarem kídovým uložených, podél rozsedliny, která bží rovno-

bžn s Orlickými horami. Tímto vydmutím byl souvislý druhdy píkrov
kvádrových pískovc a opak roztržen, a vyšel tím na den široký pruh

cenných permských pískovc, pozdjším odplavením ovšem opt znan
prohloubených ; a podél vlastní rozsedliny horské vyšlo na den i druhdy

hlubinách iiKi\ti úzké pásmo prahorního kamení.
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>ii'jii;t]tailii('ji v)>,Lii|itije iia den toto kameni u Poís/i/ku a Lilie,

kde/to skládá dva úhledné chlumy, nad okolní ojjukovou krajinu znané
vy(''nívají;-í, totiž Kaprad (52(! m.) u Potšt\ na a Chlum (<)02 ni.) u Litic.

Mezi obma vrchy jde údolní i)rohyb v oboru kídového útvaru, jenž

onu velkou úvalní brázdu erveným pískovcem vyplnnou na jižní stran

provází. Tento prohyb jest pokraováním pvabného údolí Orlice u Ko-

stelce, kteréž svými píkrými boky na jižní stran a mírnými na se-

verní již co puklina v opukovém útvaru se jeví.

U Potštýna vystouj)í pak náhle na této píkejší stran mohutný

shluk žuly na den, provázen dioritem i úryvky ruly a svoru, i vytvouje

píkrou lesní strá s vrcholy Kaprmf a Velešov, pod níž na osamotnélé

kup žulové, oddlené od oné strán hlubokou roklí, v níž Orlice šumí,

strmí zbytky velkého liradu Potštýna nad mstekem stejného jména,

i objevuje se zde jako kouzelnou promnou najednou uj)rosted krajiny

kídového útvaru, jinak jednotvárné, malebný krajobraz s horskou ro-

mantikou v pvabné miniatue. Žulou tchto píkrých strání jsou spodní

kvádrové pískovce, zde jinak pod opukou ukryté, na vrchol její vy-

zdviženy, i pokrývají, jsouce roklemi vybrázdny, jižní boky výšin kolem

ddin Proruby a Polom. Píkrá strá, již brzo zase opuky opanují, po-

krauje pak k jihovýchodu dle údolí nad Sopotnicí a Libchavou až

k Ústí, kdež se s tarasem opukovým v pedešlém odstavci naznaeným
spojuje.

Druhý shluk prahorního kamení, od Potštýnského oddlen pásmem
opuk a podložených spodních kvádrových pískovc, pod znaným úhlem

k jihozápadu sklonných, vytvouje úhledné površí Litické, jež Divoká

Orlice v hlubokém lesním údolí v kivolaké oklice prostupuje. V stedu
toho údolí, okrouhlé kotlin podobném, zdvíhá se osamotnlý vrch na

dv tetiny svého obvodu Orlicí obehnán, nesoucí zbytky hradu Litice.

Staiý tunel vede ás Orlice kratší cestou skrze skalní šíji, jíž se

spojuje hradištc s okolními vrchy, a skrze nový tunel prolomena jest

železnice vedoucí od Žamberka ke Kostelci.

Na površí Litickém i)anuje ervená drobnozrná žula, i jest jádrem
znaných dvou vrch, z nichž první nad hradem na levém behu Orlice

slov Klcfná (531 m.), a druhý na pravém behu eky Chlum ((K)2 m.).

Kvádrový pískovec, vyzdvižený zde do výše, náleží ve své nejspodnjší

ásti sladkovoduímu stupni Peruckémn, kdežto vyšší ásC jest moská
(stupe Korytanský); avšak namnoze jest zde v písek rozsypán, neb

v jednotlivé balvany (od kameník používané) rozmetán, pokrývaje

západní a severní boky toho površí, a jsa níže u paty opt mírné na-

klonnou opukou pokryt. Vidti jej zvlášt na lesních stráních v Liších
dolech zvaných, nad silnicí vedoucí z Vamberka do Žamberka, pod níž

v hluboké rokli, do toho pískovce a do opuk vybrázdné a Feklo zvané,

íka Zdobnice k Vamberku se zatáí a pod Zamélí do Orlice se

vylévá.

Od jižního konce žulových vrch Litických vybíhá jakožto druhé

úboí výše vytknutého údolí Sopotnického mohutný taras spodních

opuk s podloženým kvádrovým pískovcem, s mírnjším avšak rozmanit
rozeeným úklonem do toho údolí a s píkrým srázem na severovýchod

do velké úvalní brázdy, erveným permským pískovcem vyplnné. Brázda
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ta poíná u eské Rybné u prahorních bok Litickýcu vrch a jak již

díve bylo vytknuto, pokrauje pes Žampach, Dobrou a Lanškroun

do Moravy.

Píkrý sráz toho tarasu opukového v prmru asi 500 ni. vysokého,

jest zvlášt význaný pro horopisnou povahu té krajiny ; i bží kolem

Hajnice na Hnatnice, kde v podloženém spodním glaukonitickém kvádru

jest založen velký lom, plný zkamenlých lastur (zvlášt Pecten asper

a Ostrea carinata). Pod zboeným hradem Landšteinem (454 m.) pro-

lamuje Tichá Orlice, vinoucí se zde od Kyšperka k Ústí, tento horský

val, píným údolím, i pokrauje odtud s podnožím permským co ná-

padn píkrá lesní stna z kvádrového pískovce a na temen z opuk
složená, na Kopaniny (52G m.) u vsi Houževce (Seibersdorf) pes
Skuhrov (Rathsdorf 564 m.) na Vysokou kupu (Hochkoppe 608 m.) až

k pínému prlomu, jimiž se odbouje železnice od . Tebové pes
Tebovice do Olomouce, Prlom ten níží se zde na 400 m., i jest

vyplnn moským jílem tetihorním (Tegel), skrze njž jest hnán nyní

opuštný tunel železniní. Za tímto prlomem však opukový taras

s podloženým kvádrem (zde vespod všude s uhelnými lupky Peruck3'mi)

a erveným permským pískovcem pokrauje co úhledný lesní hbet
smrem jižním dle hranic mezi echy a Moravou, s píkrým svahem
východním na chlum Blosdorfský (649) a dále na Ohehec (Schonhengst),

pes njž vede v umlých serpentinách silnice ze Svitavy do Moravské
Tebové, i i)okrauje dále do Moravy dosahujíc na vrcholu Uornhery
výše 660 m., a koní teprva u Deštné východn od Brnnce, kdež
splývá s kopci starobidlinými.

Západní mínijší svah tohoto mohutného opukového tarasu kloní

>e do velkého úvalu, v nmž jde státní železnice od Ústí pes eskou
rebovou do Svitavy, kdežto druhý bok toho úvalu záleží z onoho
dlouhého oj)ukového tarasu, výše zmínného, jehož západní sklon jde

do krajiny Litomyšlské a Poliské.

Práv vytknutý vysoký val opukový iní ohraniení úvalní krajiny

permské kolem Dobronc od západu ; i obrátíme se nyní k druhému
horskému valu té krajiny, která jej objímá na stran severní a východní.

Poneme opt u Litických prahorních vrch. Opuky, jež úpatí Orlických

hor provázejí, kloní se mírným svahem od Rokytnice a Kunwaldu k údolí

Divoké Orlice, kteráž zde iiluboko do nich se zarývá, tak že píkré
stny její oba behy provázejí. Blíže Zácblumu jest zde na pravé stran
eky uprosted opuk vidti nsamntnlý shluk žuly u paty vrchu stejného

jména (438 m.).

Na levém behu Orlice na tarasu, na nmž stojí msto Žamberk
- rozsáhlým parkem a zámkem pana Parishe, opuky zase ponenáhlu
do výše stoupají, tak že konené i spodní kvádr i>od nimi na den
vychází. Píinu toho stoupání odkryjeme brzy, vystoupnemeli od Zá-
chlumu na jižní kostrbaté, lesnaté vrchy nad Žambereckým dvorem
Popluží. pes nž jde cesta do eské Rybné; neb najednou se na
vrcholech tch (Hrdjov 482 m.) octneme na prahorní rulové pdé,
íi ótili iriemeli se blíže po uložení jejím, shledáme, že jest to úzký
v\Im /I U od Litických vrch, ili vlastn kraj rozsedliny horské do výše
vytlaené, podle níž i opuky jsou do výše poáinuty. Na druhé, totiž
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iiu jilio/á]iíUliií straué iiúsletlujc liiied \)o torii rulovém pruhu ervený
jiermský pískovec, kterýž hrbolatou krajinu až k protilehlým píkrým
stnám opukovým u Hajnice vypluje. Úzký ten pruh ruly brzo se

ztratí, avšak opt se vynoi^uje za jižním okrají vysokého opukového tarasu,

kterýž nad Kyši)erkem na vrchol Mechná (4IJ4 m.) stoupá, na jehož

konci nad zámkem a mstekem Kyšporkem stojí z daleka viditelný

kostelík sv. Jana uprosted val njakého bývalého hradu. Tichá Orlice

proráží zde píným údolím malý ten horský val, i Tidti zde u eky
výborn, jak u spodu vyzdvižených opuk s podloženým kvádrovým
pískovcem spolu s erveným pískovcem i rula na den vychází, a jak

ervený pískovec za útesem rulovým z hlubin vynoeným dále k jihu

se rozšiuje. Pokraování horského valu Kyšperského iní hbet zvaný

Uirklice (480 m.) s píkejším svahem severním do údolí Orlice, která

se pod ním vedle železnice mezi Inkami obcí Kunice, Orlice a Verni-

ovice vine, vystoupivši ze skalnatého prahorního údolí pod Jablonnýni

na vyšších úboích opukou lemovaného, u posledn jmenované vsi, do

podélného údolí, v nmž silný potok od crmné pijímá. Spodní kvá-

drový pískovec opukou pokrytý, stoupá z toho údolí až na vrchol

Ilerklice, kde v lesích v podob mohutných skalních taras na podloze

permské na den vychází, a kde pod ním bohaté prameny isté vody
se prýští a k Dobrouskému potoku do permského úvalu odtékají. Však
vedlejší zlomy vrstev odkrývají i na tom úboí podložený kvádr i perm.

V pokraování lesního hbetu vynikne mezi píke vyzdviženými

opukami a erveným permským pískovcem u ermné a Petrovic opt
pruh rulový a svorový, co pokraj vyzdvižené rozsedliny, i vytvouje

úhledný kopec (Vrcha 527 m.) vedle cesty vedoucí z ermné do Dol-

ního Dobroue (Liebenthal). Dále k jihojihozápadu snižuje se ten hbet
v menší táhlé permské kopce, s nichž opuka a kvádrový pískovec skoro

úidn jsou splaveny. Na posledním z tch kopc, kde stojí k široké

vži podobné osamotnlé stavení co zbytek nedostaveného Liechten-

steinského zámku (Scblossberg, západn nad Lanškrounem, 435 m.),

vidti též jen slabé zbytky spodního kvádrovce na permské pd.
Tímto vrchem ukonuje se v ecliácli vyšší rozhranní val, jimž se

perm Dobrouského úvalu od opuky Orlických hor dlí; i pechází
v nízké kopce náplavem pokryté, jimiž napí se vine potok od Lu-

kové, jenž se spojuje pod Zichlinkem (Sichelsdorf) s moravskou Sázavou.

Teprva za bránicemi již v Morav, vystoupí tento val opt výše, a sice

v táhlém lesnatém vrchu liyehnovshém (533 m.), kterýž se celý z opuky

s podloženým spodním kvádrem skládá, kdežto další vyšší kopce toho

smru u Mor. Tebové prahorní bidlici obsahují, kteráž patrn po-

kraování hluboké rozsedliny horské naznauje, jíž se vytvouje onen

val Kyšperský v echách.
Velmi zajímavo jest, že do této velké úvalní brázdy, která daleko

do Moravy se prostírá, kdežto též jest vyplnna permem a dále až

k Boskovicm a Blansku i menšími úryvky spodního kvádru, zasahuje

z Moravy do ech i moský jíl (Tegel) mladšího útvaru tíetihorního,

místem plný skoápek moských mušlí a hlemejž, totožných s druhy

ve Vídenské pánvi a v moravských rovinách se objevujícími. Jesti to

tedy zjevný dkaz, že v tchto krajinách moe terciární (miocénové)
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/asaLovalo úzkým chobotcui až do Cech, kteréž jinak od konce doby
klidové byly již úpln na sucho vytonuly.

Lze tyto jíly, pod naplavenou hlínou a pod štrkem ukryté,

v strouhách a roklích stopovati z Moravy po obou stranách výše uve-

deného hbetu, jenž dlí pruh pennský od opuk na úpatí Orlických

lior, od Mor. Tebové a Rychnova pes Lukavu a Kudoltice až k Lan-
škrounu, Tešovci a Jakubovicm, totiž až ku pínému kopci, nesou-

címu poutniky kostel Malý Mariacel, jímž se dlí úval na severní stran
výše zmínného valu, na ás Kyšperskou a na ás Lanškrounskou

;

jinak vniká moský jíl i podél železnice skrze píný prlom velkého

tarasu opukového u Tebovic (Triebitz) i do úvalu mezi Svitavou a

Ústím až k Opatovu a k eské Tebové. Uložení tch jíl jest vodo-

rovné, zcela neporušené, i stalo se tedy patrn teprve po vyzdvižení

Orlických hor.

ervený pennský pískovec, kterýž vyznaenou úvalní krajinu od

Litického prahorního ostrova smrem jihovýchodním až k Mor. Tebové
a dále v Morav smrem jižním vypluje, vytvouje mezi obma jej

ohraniujícími opukovými tarasy kopcovitou, malými roklemi a podél-

nými údolími rozrytou krajinu, v níž se táhnou dlouhé vesnice Ostrov

(Michelsdorf), Horní a Dolní Dobrou (Dittersbach, Liebenthal), i pro-

stírá se pes Žampach, Písenou (Schreibersdorf) až k Hajnici a k eské
Rybné. Kopce jeho nevynikají nad okolní opukové tarasy

;
jen u Žam-

jmchu strmí osamotnlý homolitý lesnatý kopec z pevných slepenc
složený, nesoucí zbytky starého hradu (542 m.), znanji do výše,

i jesti ten kopec pro svou nápadnou podobu z daleka viditelný, pi-
pomínaje kuželitý tvar vrch eruptivních. Spatil jsem jej s výšin

Orlických hor, ba i s jižního výbžku vysokého Snžníka, zvaného
Klapperstein. Pískovec permský jest namnoze hlinitý a proto rozpadlý,

i barví pdu nái)adn erven ; jen porznu vyskytují se v nm pev-

njší vrstvy slepence, na nichž vidti nepravideln zborcený sloh toho
útvaru. Podle výchoz vápenc rudých mezi Žampachem a Hajnici lze

souditi, že geologický stupe, k nimž tento pískovec písluší, jest

totožný se stupnm Broumovským. —
K doplnní obrazu opukových krajin v této severovýchodní ásti

ech jesti nutno, abychom se ješt k onomu táhlému tarasu vrátili,

jenž poíná u Opona, a napí jies Divokou Orlici u astolovic
k Brandejsu se táhne, a pak západní stranu velkého úvalu mezi eskou
Tebovou a Svitavou zaujímá. Taras tento naznauje nepochybn vrstevní

stape eského kídového útvaru, jejž v stedních a severních echách
nazýváme stupnm Jizerským. Píkré boky jeho v údolí eské Tebovky
mezi Lstím a ("eskou Tebovou pocházejí od vedlejší horské rozsedliny,

podle níž jest ta strá náhle vyzdvižena. Vidti známky toho vyzdviženi

zejména u . Tebové, kde ada píkrých avšak nevysokých lesnatých
kopc vyšší boky opukového tarasu provází, a kde taková hojnos vody
se prýští, že prameny její (Vrbovka a Javorka) ihned ženou mlýny.
Podobný silný pramen vody objevuje se v jižním jjokraování té roz-

sedliny u Brnénce, nedaleko moravského msteka Bezové (Brilsau).

Vystoupnemeli na pokraj toho opukového tarasu (550 m.) nad
M n tíM nad eskou Tebovou, prostírá se na západ pod námi
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ploská i)áncv kídového útvaru, v jejímž stedu leží msta JAlomyUe
(H47 m.) a Vysoké Mýto (287 m.). Sted té i)áiivc i)odél íeky Louiié

(Trstenice) zaujímají mladší šedé opuky ; za nimi stou|)á vsak krajina opét

j)onenáhlu vzhru až k ostrému kraji ))rotilehlého tarasu ojjuk Jizerského

stupn, kterýž co mohutná hradel)ní stna náhle i)adá k vesnicím Te-
mošnice (445 m.), Podlioany (479 m.), Chotovice (477 m.), a dále pes
Mladoov (514 m.) ke krajin Poliské. Pod tímto píkrým okrajem

opuk Jizerského stupn následuje urit vyznaený nižší taras opuk
Blohorských (na Košumberku u Luze ediem zajímav proražených),

a pak teprva vychází na den spodní kvádrový pískovec (Korycanský

i Perucký), jenž se k žulám Proseským a vyšším rulovým vrchm pi-
kládá, jež se zde svým jihovýchodním smrem jeví co pokraování
Železných hor. Ve spodních tch pískovcích jest zde kolem Nových Hrad
a pod Horem u Prosee, jakož i kolem Budislav vymleto množství

hlubokých roklí, jež v míe ovšem zmenšené upomínají na skalní sku-

peniny u Adersbachu.

V od opis Orlických hor a okolních krajin.

Hory jsou kostrou krnjiny; údolí, tekoucím vodstvem oživené a

poboné výšiny jsou vlastním tlem jejich. Jelikož pak smr a povaha

údolí nejlépe se vyznauje tekoucím vodstvem, jest vodopis nutným

doplkem každého krajobrazného vylíení. Hlavní eky Orlických hor

jsou ob Orlice, Tichá a Divoká, podle nichž ty hory mají své jméno

;

k nim se pipojuje na západním konci tch hor eka Metuje, na vý-

chodním konci eka Morava. Hlavní ekou Kladska jest však Nisa.

1. Kladská Nisa. Pkn souvislé poíí Nisy Kladské musíme

rozeznati od Nisy Lužické, kteráž své prameny má v Jizerských horách

nad Libercem.

Kladská Nisa, jejíž obvodí v Kladsku jest úplná zmenšená obdoba

poíí Labsko-Vltavského v echách, povstává u jižního konce dlouhého

bývalého íjordu Kladského, jehož jižní i)olovinu ovlažuje. Prameny její

jsou asi ve výšce 1100 m. pod vrcholem Klapperstein, na vysokém

prahorním lesním hbetu, kterýž od Snžníka co pohraniní hbet mezi

Kladskem a echy k jihu zabíhá; i spchá odtud na západ kolem

Schreibendorfa a Bobišova, mezi kopci z Kieslingswaldského pískovce

složenými, a pak na sever velkým úvalem bývalého tjordu k mstu
Mittelwalde; potom plyne po náplavu a i)0 hlínách, z Kieslinííswaldských

mkkých opuk povstalých, dlouhými pknými osadami Ober-Langenau

a Nieder-Langenau k mstu Bystici (Habelschwerd), kde levý beh
její tvrdší opuky (nad Jizerské) lemují ; oživuje pvabnou údolní krajinu

kolem místa a zámku Grafenort (majetek hr. Herbersteina), a opouští

kídový útvar u místa Pilce pod erveným vrchem. Nyní vstupuje u msta
a pevnosti Kladské mezi vyšší vrchy bidliné a drobové Reichen-

steinských hor, jež úzkým údolím v ostrých oklikách smrem severo-

východním proráží, až u msta Varty (280 m.) z malebné horské brány

do otevené krajiny slezské vstupuje. Zde vine se velkým obloukem
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k severovýchodu, dotýká se pevnosti Nisy a padá nedaleko místa

Schorgast (150 m.) do Odry.

Celá délka té eky obnáší 26 mil, z ehož však jen tvrtina ke

Kladsku náleží. Nisa není splavná: eišt její jest plno kamení, upo-

tebuje se však pi vyšším stavu vody ku plavení díví.

Pítoky Nisy v Kladsku jsou na pravém behu

:

a) Potok zvaný erná voda (Schwarzwasser, Wolfel), poínající

ve hvozdech pod Velkým Snžníkem (ve výšce 1100 m.), po jehož

úboích rychle ubíhá dol po prahorní pd v pvabném horském údolí

( Wíilfelsgrund), až konené peskoivši v nejmalebnjší ásti toho údolí

poslední jeho taras šumivým vodopádem (Wólfelsall), pod poutnickým

kostelem Marie Snžné, na ostrém vrchu se blajícím, a prolomivši

píke vyzdvižené spodní kvádrovce a opuky u paty prahor, do širo-

kého úvalu bývalého fjordu vstoupí, v nmž se skrze dlouhou ves

Wolfelsdor v eišti do Kieslingswaldských jíl zarytém vine, a ne-

daleko nad Bysticí (344 m.) do Nisy vlévá,

b) Bílá voda (Weisswasser, Plomnitz) poíná v hornatých vý-

bžcích západních bok Snžníka pod ernou horou (ve výšce 900 m.),

a vystupuje z prahorního údolí nad Kieslingswaldem do úvalní krajiny

kídovým útvarem pokryté, na jejímž kraji ovlažuje geologicky památné
útesy „u sedmi pastý", a vylévá se pod vsí Plomnicí (340 m.) se-

vern od Bystice do Nisy v oboru jíl Kieslingswaldských.

c) Rika Blá (Biela) sbírá vody nkolika horských ruej na

lesnatých úboích severn za vysokým Snžníkem (ve výšce 1200 m.),

jež své staré slovanské názvy a skomolené podržely, tak potoky

Kamenice (Kemnitz), Kladské Moravy (Mohrau), velké a malé Blé,
a ovlažuje pak velké malebné podélné údolí v oboru prahor mezi

Reichensteinskými horami a západním výbžkem Snžníka, i dotýkaje se

lázeského místa Landecka, vtéká jižné od Kladska (300 m.) naproti

ervenému vrchu do Nisy.

Na levém behu vtékají do Nisy dv Bystice:

a) Bystice Hamerská (Weistritz, Kressenbach) vzniká ve velkých

královských hvozdech mezi obma prahorními hbety Bystického pohoí
na vysoinách Adersbašským pískovcem pokrytých (800 m.); prolamuje

pak prahorní hbet u vesnice Hammer nad Bysticí, u kteréhož msta
v oboru údolních opuk do Nisy se vlévá (340 m.).

h) Bystice Dušnická (Reinertzer Weistritz) poíná ve vedlejším

ijwidu mezi Orlickými a Bystickými horami, majíc své prameny na
úboích Orlických hor u vsi Grunewaldu (900 m.) a pod Vrchomezím,
i zarývá se do opuk toho íjordu smrem severním až na blízko msta
Dušníku, kde se vine v údolí rulovém a svorovém. Obrátivši se pak
na východ vybrazuje si údolí v oboru i)ískovc Adersbašských a opuk
pod nimi uložených a vylévá se u vsi Sorye jižné pod mstem Kladskem
'i'. Nisy (288 m.).

c) Lomnice (Lomnitz) spchá dol z prahorního hebpne Bysti-
' k' ho (MOO m.) mezi obma ped tím jmenovanými rueji i vniknuvši

do úvalní krajiny velkého Kladského fjordu vine se mezi mladšími
opukami, jež tu krajinu pokrývají, i vtéká poil Starou Lomnicí do
Ni-y (320 m.).
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d) Stmava (Steine), druhíi to hlavní ífka Kladska, povstává na

poryrovém pohoí, jež na severní stran údolí Broumovské obstupuje

a sice severn nad slezským mstem Friedlandem (asi ve výšce GOO m.),

tž sbírá nkteré menší pítoky z pískovcových Stn, jež tvoí jižní

val údolí liroumovského, a od nichž nepochybné má své jméno; i oživuje

toto lidnaté a pvabné, erveným jiermským útvarem vyplnné údolí,

tekouc kolem Broumova (405 m.) a vstupujíc u Tunschendoru do

Kladska, kdežto se kolem mst Ober-, Mittel- a Nieder-Steinc vine a

teprva nedaleko msta Kladska ervenou permskou pdu opouští, naež
se mezi bidlinými vrchy severn od toho msta do Nisy (280 m.)

vylévá.

2, Metuje má své prameny (asi GOO m.) v Adersbašských skalách,

a sice sbírá své vody z dvou hlavních potok, z nichž jeden, vlastní

to Metuje, severní stranu onch skal obtéká a po opukové i)d od

Zdoova (Merkelsdorf) pes Teplice (Weckelsdorf), Dédov (Mohron)

a Metuj (Mathe) a Bezdékov (Posií) se vine ; kdežto druliý od Aders-

l)iichu jižní stranu skalního labyrintu i)es Hodkovice (Hottendorf). Verni-

ovice (Wernersdorf), Starkov (Starkstadt) ovlažuje, naež se oba potoky.

])rolomivše východní výbžek Žaltmann (perm a karbon) nad mstem
Hronovem v silnjší lúku spojují (406 m.). Odtud vine se Metuje k jiiiu

mezi erveným pískovcem na i)ravém a mezi spodními opukami na

levém behu svém až k Náchodu (840 m.), jehož malebný zámek stojí

na permském slepenci a pískovci, kdežto protilehlé vyšší boky nad Bí-

lovcem již náležejí k starým krystalickým bidlicím západního konce

Orlických hor. Pod Starým Mstem vstupuje Metuje u tak zvané Branhj

do úzkého údolí v tchto bidlicích vymletého, jež v ostrých oklikách

mezi vysokými skalními a lesními stránmi (v Pekle) prostupuje, a teprve

u Nového Msta opouští, dostihnuvši kraj spodních opuk kídového

útvaru, na jejichž tarasu toto msto se svým zámkem malebn se

rozkládá.

Od Krina (298 m.) pod Novým Mstem ovlažuje Metuje svými

oklikami smrem jihozápadním mlký, lukami, háji a stromovými luhy

zdobený úval, úrodnými opukovými kopci provázený, kolem Slavtína a

Síístajovic, až se u pevnosti Josefova, na tarasu mladší opuky vystavené,

vlévá do Labe (250 m.), jež brzy ped tím u Jarome s ekou Oupou

se bylo spojilo.

Pítoky Metuje z oboru Orlických hor jsou na levém behu:

a) Brdlenka, spchající dol ze žulových a kvádrových bok
horských (700—600 m.) od Chudoby, Stružného a (Jermné dol do

opukové krajiny, kdež se pod vsí Poíí s Metují spojuje; pak S/úmsA;.?/

potok spchající dol od msteka Levína s výšin (560 m.) pes Jelenov

a Slané s prahorních a permských bok na nižší údolní opuky, v jejichž

oboru nad Náchodem (347 ra.) do Metuje se vlévá.

b) Další a vtší jest Olešnice, kteráž poíná na hebenu Orlických

hor pod Vrbhomezím v oboru prahor (700 m.), naež západním smrem
pes Olešnici (Giesshubel), skrze údolí v krystalický<;h bidlicích a žulách

zarytá se vine a konen v úzké skalnaté rokli „v Pekle" (850 m.)

s Metují se spojí.
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r Nového Msta pijímá Metuje na kraji kídového útvaru ješt

ti lilu uši potoky na levém behu, Janovský, Bohdašínský a onen od

Lihchyn, nad kterýmžto posledním na kraji lesa leží nad úryvkem

opukového tarasu na prahorní bidlici uloženého lázn zvané „Rezek".

3. Divoká Orlice má svj poátek v úzkém vedlejším fjordu mezi

Orlickými a Bystickými horami, a sice v bainatých lesích zvaných

Jezerni Pole (754 m.). Odtud spchá smrem jihovýchodním, iníc

hranice mezi echy a Kladskem, v úvalu bainatém mezi rozptýlenými

osadami Trkov, Friedrichswalde, Grunborn, Kunštat na eské stran

(()79 m.), Kaiserwald, Langenbriick na Kladské stran ; opouští pak

u erné Vody (Schwarzwasser 651 m.) opuku až sem ji provázející

a vine se pak dále v tom úvalu po prahorní rulové pd mezi vysokými

lesnatými úboími Orlických a Bystických hor kolem osad Bárenwald

(()2o m.), Vrchní Orlice (Hohen-Erlitz), Marienthal (555 m.) až k ddin
Ostrov (Nesselfleck), kdežto opouští hranice a k jihu do ech se obrací,

vstupujíc do úzkého skalnatého údolí pod loveckým zámekem ihákem
(498 m.), jež až k Nekoi jest v rulách zaryto. Odtud obrací se ostrým

ohybem k západu a vine se mezi opukovými tarasy, od paty Orlických

hor sem dol se snižujícími, pod mstem a zámkem Žamberkem kolem

Helvikovic (395 m.) k Záchlumu. Zde se údolí malebn súží, lesní

boky jeho vystoupí výše, a eka vine se v ostrých oklikách skrze

romantickou skalní prorvu v prahorách (žula a rula), v jejímž stedu

na homolitém vrchu stojí zboený hrad Litice. Vystoupivši ze žuly

Litické (383 m.) plyne v opukách tou žulou vyzdvižených, avšak u levého

behu nad Potštýnem vystoupí ješt jeden mohutný hust zalesnný
shluk žuly (Kapra), nesoucí na osamotnlém výstupku zbytky hradu

Potštýna. Pod mstekem stejného jména a novjším zámkem barona

Dobanského (308 m.) vstupuje eka v krajin líbezné opt do oboru

opuk, jejíž píkrý zalesnný taras (Lípová strá) ji na právo provází

kolem Doudleb, starého to sídla hrabat Bubn z Litic, pod ilým a

pkným mstem Kostelcem (272 m.) s dstojn ušlechtilým zámkem
hrabte Bedicha Kinského, jehož blos z bujného stromoví rozsáhlého

parku prosvítá, i prolomivši u astolovic poslední znanjší taras

opukový, vine se dále smrem západním do plošší krajiny opukové,

pískem a štrkem a borovými lesy daleko široko pokryté, mezi lukami,

rolemi a ploššími kopci k Týništi (2óO m.) a Tebechovicm (240 m.),

až se pod Dobroslavovým Chlumcem, nyní msto Hradec Králové ne-

soucím, s Labem spojuje (220 m.). Pítoky pijímá Divoká Orlice hlavn
na pravém svém behu, ježto pítoky na levém behu jsou jen krátké

nepatrné potky okolních opukových plání.

Pítoky tyto jsou

:

a) Barioáovský potok plyne s bok Orlických hor nad Rokytnicí

lO ra.) podélným údolím, smrem východním k Bartošovicm (Batzdorf^,

•'žto 86 na hranicích Kladských do Orlice vlévá (555 m.).

h) liokytenka vzniká na týchže úboích Orlických hor jiod kaplí

. Anny nad Rokytnicí, odkud ])lyne dol k jihu, kdežto se v oboru
opuk pod Kunwaldem pojí s Kunwaldským potokem, sbírajícím vody
nu úklonu Žambercckýcli les (<»!() m.), i vtéká naproti Žatnltorkn do

lice (300 m.).
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c) Z(hh7iirr povstává v lesních roklích na jihovýchodním svahu

kupy Deštné nad sklárnou Anenskou (Annahíitte), ve výšce asi 1000 m.,

i oživuje, spojivši se s ruejem spchajícím z ertova dolu (Geiers-

graben), i)í'-Í(mh' skalní a lesní údolí a rokle, jež prostupují prahorní

l)oky Orlických hor, pod velkou roztroušenou obcí Zdobnicí. U vesnice

Pim (4H6 jn.), západn od Rokytnice spojuje se s úhledným ruejem
líka (Klause) zvaným, jenž sbírá vody na horských stráních hrani-

ného hbetu pod Komáí Horou (Muckenberg) a pod kaplí sv, Anny
ve výškách 950 m., rozptýlenými dvorci a chýšemi obcí íky, Pustiny

a Nebeské Rybné posetých. Dostihnuvši u Pim obor opuk, vine se

Zdobnice hlubokým romantickým údolím, v nmž pod opukou a kvá-

drovým pískovcem i pruh pormského j)ískovce (u Slatiny) a žula na

den vychází (874 m.), kteráž souvisí s jádrem Jahodové hory. Zvlášt

divoké jest to údolí v Pekelci (349 m.) u Nmecké Rybné, naež mezi

tarasy opuk plyne skrze msteko Vamberk (30.5 m.) a u Zámel pod

Potštýnem do Orlice vtéká (280 m.).

d) Knžna poíná na prahorních úboích horských kolem Uhi-
nova (Auim) ve výškách 800 m., a spojivši se s potokem od Liberku

(Rehberg) tekoucím (4ó4 in.), kdežto starý zboený hrad nad ní strmí,

a pak dále s i)otokem Lukavickým a Javornickým (317 m.), vystupuje

z píných roklí prahorního kamení do krajiny opukové u Habrové,

i dostihuje mezi stnami opuk pkného msta Rychnova s velkým zámkem
hr. Kolovrata (310 m.), a vtéká u astolovic do Alby (269 m.).

e) Alba povstává tak jako Zdobnice na hraniném hebenu Orlických

hor (ve výškách mezi 900—1000 m.), a sice severozápadn za Deštnou,

odkud hlubokým a úzkým údolím v rule, svoru a bidlici k jihu se

vine, kdežto pod opuštnou nyní hutí železnou (Rosahiitte 384 m.) do-

stihuje u Skuhrova oboru opuk, jež ji provázejí kolem Kvasin a Solnice

(333 m.). Odtud se vine v i)vabném údolí skrze ernikovice (285 m.),

kolem parku a zámku hr. Kolovrata do astolovic, kde se do Orlice

vylévá (269 m.).

fj Zlatý potok povstává na prahorních úboích Orlických hor

u obcí Polom a Sedloov, jižn od Olešnice (ve výškách 700 m.),

i oživuje skalnaté a lesní údolí, etnými mlýny a dvorci provázené,

smrem jižním ke Kamenici (418 m.) a Roudnému, kde dostihuje

hranice opuk; i obrátivši smr svj jižní k západu, plyne podél tch
hranic k zámku Skalce (320 m.), kde úpln vstupuje do oboru opuk,

v nichž se širším a plošším úvalem vine kolem Dobrušky (290 m.) do

úrodné nížiny u Meziíe (255 m.) v pvabné krajin Opoenské, odkud
pijímá z hojných pramen pod opukami povstalý potok stejného jména,

jenž protéká mezi kolmými stnami opukovými, na nichž stojí zámek
Opono v rozkošném knížecím parku. Od Meziíí plyne Zlatý potok

k jihu mezi ploššími kopci vyšší mkí opuky, i nabývaje zde jména
Ddina, vine se k msteku Tebechovicm, kde se do Divoké Orlice

vylévá (240 m.).

Z pítok ua levém behu jest vtší jen potok Brodec, kterýž

vzniká ve vyšší lesní poloze kvádrové a opukové jižn za Potštýnskými
vrchy u Skrovnice, a oživuje ploský avšak bájemi pvabn zdobený
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úval mezi tarasy opukovými u Borovnice, Pestavlk a Zdlova, pod

kterouž vsí se do Divoké Orlice vylévá.

4. Tichá Orlice má své prameny blíže Kladské Nisy a sice u d-
diny Orlice (Erlitz) na prahorních úboích Ddova Lesa (Altvaterwald)

ve výškách 700 ra,, a na ploském sedle opukovém (600 m.) ve íjordu

Undovélio útvaru, jímž se dlí vysoký Snžník od Orlických hor, a

kdežto jest rozhraní vod tekoucích jednak do erného, jinak do Balti-

ckého a Severního moe. Pijavši potok Lipku na pravé stran, dol
<hI jižního výbžku Snžníka spchající, vine se tím fjordem nedaleko

Králík k Liclikovu (Lichtenau), kde vstupuje do Orlických hor, jež

od msteka Mládkova (Wichstadtel) až k Jablonnérau v píném hlu-

bokém údolí u Celného (472 m.) a Tchonína (Linsdorf) pod vysokými

'hlumy prolamuje.

U msteka Jablonného (Gabel 448 m.) dostihuje hranice opuk,

lé .jiod nimi v údolí ješt prahorní kamení zejména žula na den vy-

chází. Zde pijímá na levé stran krátký avšak silný potok Orliku,

kterýž vzniká z hojných pramen nade vsí stejného jména pod Orlinou
ili ernou Horou (9!I4 ra.), i plyne takto sesílena mezi žulovými

behy, nad nimiž ve výši opuka jest rozložena, ke vsi Verniovicm
(Wetzdorf 383 m.). Zde vstoupí do údolí geologicky velmi zajímavého,

vyzdviženým tarasem opuk a prahor na jižní své stran obstoupeného,

i zmní svj jižní smr ve smér západní. U msteka Kyšperka (Supí

Hora, Geiersberg) opt zmní náhle svj smr k jihu (350 m.), vstoupí

totiž do píné údolní prorvy, jíž se zmínný vyzdvižený taras opukový

a za ním rozložené ervené i)ískovce až k hradu Landsberku, a pak
dále druhý vysoký taras opukový až k Oustí prolamuje. U Oustí nastává

opt silný obrat eišt (322 m.), ana vstupuje do hlubokého údolí,

jímž se pískovce a opuky kídového útvaru od východu k západu až

do podloženého permu a do žuly (u Bezprav) vybrazdují. Údolí to, a
v krajin opukové, nabývá svými píkrými a zalesnnými boky u Bran-

dejsa (291 m.) pvabného horského rázu, jehož pozbývá teprva pod
Chocní (287 m.), kde vedle msta pkný zámek a park knížete Kin-

ského údolí zdobí. Odtud plyne mezi úhlednými opukovými, hustým
lesem porostlými kopci, k severozápadu k Borolirádku (259 m.) a

spojuje se konen v j)lošší. i)ískem a borovinami pokryté krajin na

lukách u Týništ s Divokou Orlicí (250 m.).

TTítoky Tiché Orlice jsou mimo již zmínnou Orliku

:

ervená Voda jiovstává na opukách u paty Orlických hor

('i"Mi ni.) nad ermnou (Rothwasser), kteroužto dlouhou ves, rozptý-

lenou v úvalu na severní stran píke vyzdviženého tarasu opukového,

jímž se pruh permský ovrulmje, ovlažuje a pak u Verniovic s Orlicí

0(1 levé strany se spojuje (380 m.).

Potok Dlouhoovský, podobný to a kratší potok, jenž provází

tc/ -,(!verní patu vyzdviženého opukového tarasu orj Lukavic a Dlouho-
ovif íi vtéká od pravé strany u Kyšperka do Orlice.

Potok Dofjrouský protéká úvalní brázdu permským erveným
l>i>K..v. . III do 500 m. výše vyplnnou mezi obma výše vytknutými

opukovými tarasy od Ostrova (Michelsdorf) i)es Horní a Dolní Dobrou
o<v;TA

JJ3
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(Ditterbach, Liebentlial) i vlévá se pod liadem Landsberkem do Orlice

(337 m.).

dj Na protilehlém behu pijímá Tichá Orlice taktéž v tom permském
úvalu kratší potoky IHsehiý a Žampašaký. kteréž rozeenou krajinu

kolem Písené (Schroibersdorfj a Žanipachu oživují, a z úvalu opuko-

vého, dlouhými obcemi Horní, Stední a Dolní Libchavou oživeného, poto/c

Libchavský, jenž na tarasech opukových nad Ilajnicí zaíná ve výšce

500 m. a blíže Oustí (^24 m.) do Orlice vtéká.

ej Tebovka povstává v úvalu mezi obma velkými ojjukovými

tarasy, jež se táhnou od Ústí k Svitav ; i majíc své pranicny na

píkrém tarasu nad Ohebcem (Schonhengst (iOO m.) vine se tím hust
zalidnným úvalem kolem Opatova (Abtsdorf 442 m.), Tebovic (Triebitz

423 jn.), eské Tebové (306 m.), pak Parník, Lhotu, Dlouhou Tebovou
(Langentriebej, Hylvaty (325 m.) až k Oustí, kde se do Orlice vlévá.

U eské Tebové sesiluje se ten potok mohutnými i)ranieny (Ja-

vorka, Vrbovka 387 m.), kteréž se z rozsedliny skalní pod Kozlovským
opukovým tarasem prýští,

fj etovský potok ovlažuje poboný podélný úval v oboru opuk

u etové, rovnobžný s úvalem Tebovským, i vtéká u Hrádku pod

Oustím do Orlice v hlubokém jejím píném údolí, u jeliož dna pruh

permských pískovc a žuly pod spodním kvádrovým pískovcem a pod

opukami na den vychází.

5. Morava má své prameny v pozadí velkého horského úvalu

mezi obma výbžky Vysokého Snéžníka blíže temene té hory ješt

na eské pd ve výšce 1300 m. Odtud spchá bujará íka k jihu

tím lesním úvalem, naznaujíc hranice mezi Cechy a Moravou skrze

dlouhé rozptýlené ddiny Horní a Velkou Moravu (Ober- und Gross-

Mohrau 633 m.) až ke vsi Malé Morav (Klein-Mohrau 570 m.). Zde
so obrací k východu na moravskou pdu, již píným údolím skrze

prahory k soustav Snžníku píslušné prostupuje, až k obci Halbseit,

kde se opt k jihu obrací, a podélným údolím vrstvami fylit a vápenc
provázeným až k obci Klášterci (Klosterle) plyne. Zde se hory více

rozstupují a nastává širší úval kolem Zábeha (Hochstadt), jímž se

eka v mnohonásobných oklikách k Litovli a Olomouci vine.

Celé to údolí má malebný horský ráz i jest prostoupeno železnicí

vedoucí od Králík do Šumberka.

Pítoky Moravy ze Snžníka a Orlických hor jsou

:

u) Bezová (Friesa), íka povstávající na tom samém rulovém

úboí Ddova Lesa (Altvaterwald), a na tom samém nízkém sedle

(600 m.) v bývalém fjordu kídového útvaru nedaleko Králík jako

Tichá Orlice ; i vine se tím fjordovým úvalem podél dlouhé vsi ervené
Vody (Rothwasser) až k poslednímu zákoutí jeho u moravského msteka
Šimberka (Schildberg 444 m.). Zde vstoupí do skalnatého údolí pra-

horního, jež smrem jižním poslední výbžky Orlických hor prolamuje

a vtéká u vsi Hochstein do moravské Sázavy (311 m.), hlavního to

pítoku Moravy z oboru Orlických hor.

bj Moravská Sázava povstává blíže hebene Orlických hor nad

Lanškrounem ve výšce 800 m. u vsi Vejprachtic (Weipersdorf), i vine

se k jihu píným úzkým údolím v prahorách k Albrechticm (Albers-
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(lorf 419 m.) a skrze ves Sázavu (Zohse 378 m.) západn od Lan-

škrouna, kde proryvá okraj opuk u paty hor a do širokého úvalu permem
d mladším moským jílem pokrytého vstupuje. Odtud se vine, pijavši

Tešnovský potok pod Lanškrounem, tím širokým úvalem kolem Zich-

linku (Sichelsdorf 349 m.) do Moravy a provázena jsouc železnicí do

Olomouce vedoucí, vstupuje u Krasikova (Budigsdorf 330 m) opt do

píného údolí, v nmž z poátku opuky kídového útvaru k pat prahor

l>íléhající a pak tyto samy prostupuje, až se pod Zábehem v širším

úvalu do eky Moravy vylévá. —
Pístup k Orlickým horám jest v novjší dob velmi usnadnn

železnicemi, kteréž je jak na eské, tak i na Kladské stran provázejí,

tia do stedu jich podle píného údolí Tiché Orlice vedou.

a) Od státní dráhy v Pardubicích odbouje se železnice, kteráž

pes Josefov vede k pat Žaltmanských hor u Svatoovic a pes Trutnov

;i Aíu-lé do Slezska.

hj Druhá odboná tra vede z Chocn na Borohrádek a Týništ,

iiiihoš v krajin Opoenské do Nového Msta nad Metují, spojuje

se pak s pedešlou železnicí u Vysokova ped Náchodem a vede pes
Náchod, Hronov, kolem Aderspašských a Teplických skal do údolí Brou-

iiiovského (Halbstadt), a dále do slezského Friedlandu a do Valdenburka.

c> Tetí odboní tra vede z Ústí n. O. pes Kyšperh a Jablonné

lile Tiché Orlice ke Králíkm, a dále stiedem Kladska pes Mittel-

walde, Bystrici (Habelschwerdt), msto Kladsko do Vratislavi.

dj Od této trati odbouje se u Králík horská železnive moravská,

kteráž podle eky Moravy vede do Šumberka (Schónbcrg) a do Olo-

mouce v Morav.
Mimo to vede nkolik dobrých silnic z ech pes heben Orlický

do Kladska, tak že i vozmo lze krajiny Orlické bez velkého namáhání

ohledati. Vbec náležejí Orlické hory k nejpístupnjším v echách
i odmují výletníka znamenitými požitky turistickými i vdeckými.

Nmecké osady v Africe.

Studie

od

prof. dr. J. ežábka.

(Pokoiiéeiif.)

dyž jezdili po zemi velkonamské a hererské první Kapští obchod-

níci, byl všechen obchod výhradn smnný bez jakékoliv prosted-

kující hodnoty ; takovým zstává ásten podnes v místecli od-

Itihlejších od osad misionáských. Obchodník zastaví se s vozem

f ve slušné vzdálenosti od koovné osady, aby nebyl diváky píliš

obtžován a aby vytžený dobytek nevmísil se mezi hererská

stáda, ubof v tom )»npad by mohl navždy se s ním rozžcíhnati, teba
l)yi každý kus poznamenal erstvým vroubkem na konci ucha. Zastaviv
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se, zídi pedevším dliiadu z trní a roští, kamž zahání svfij dohytek, kd}/

vrátí se z pastvy, .hikinile rozletí se zpráva o píjezde cizího obchodníka,

pibíhají nejprve chudší lidé a dti, žebroníce každý o njakou malikost,

ten o nž, onen o košili a jiný konen aspoií o ždibec tabáku — „dej mi

tabáku," stalo se bhem asu jakýms pozdravením, kterým Ilerero podnes

vítá každého cizince. Ženské prosívají za njakou jehlu aneb za krušec;

soli, kterou i)ak i)ojídají s nemenší rozkoší nežli civilisované dámy po-

lykají cukrovinky. Zatím pinesou od pohlavára darem velký hrnec mléka,

které ovšem nemívá píliš lákavého vzezení, ježto nádoby na mléko

podle starodávného zvyku nikdy se neistí. Zachovávali pohlavár mravy

pedk, následuje za mlékem ješt skopec pro „otyirumbu," Hererové

íkají totiž Evropanm „otyirumbu" — což znamená vlastn žlutou

véc — bud po barv vlas a vous, nebo pro divnou barvu jejich

odvu, nebo Hererovi jest všechno žluté, když pro barvu toho nemá
pravého výrazu, aneb konené proto, že podle starého podání považují

f^vropany za potomky lva zplozené s ženami hererskými. Po njaké
chvíli pichází v prvod svých starších sám pohlavár pozdravit obchod-

níka a — poprosit také za trošku tabáku. Na to obchodník nabízí

ernou kávu, a dýmka ])ohlavárova i ostatních urozených dstojník
obchází kolem z úst do úst, pi emž njaký kotou dýmu zabloudí

i do úst nkterého obyejného poddaného. Potom musí obchodník vy-

ložiti na odiv pivezené zboží; musí stíleti z runic, aby dokázal jejich

výbornos; obléci na sebe ten neb onen kus odvu, aby se ukázalo,

jak piléhá k tlu — zákazníci sami šat zkoušeti nemohou, neboí

mívají polonahá tla pi tak slavnostních píležitostech namazána od

hlavy až k pat máslem a pomalována ochrou. Pi tom zkoušejí dobrotu

látky, nebo Hererové jako všiclmi ostatní bantuští ernoši hledí na

trvanlivos a kiklavou úpravou nedají se tak lehce ošiditi. Zatím co

vybírají si vhodné zboží, shání se po okolí všechen nepotebný do-

bytek — jelikož pkné kusy podrží si Ilerero radji sám. Krávy, které

se nedrží pi dojení, trkaví voli, skopci, jimž šakalové ukousli na

pastv koneek ohonu, kozy s bolavými vemeny, zkrátka všechen brak

má se podstriti hloupému Evropanovi. Na štstí hledí ho ošiditi také

takovými kusy, které bud vstoupily do popelu i)osvátného ohn, aneb

okousaly posvátnou ratolest, aneb konené zabuely v nešastnou hodinu,

aneb které vbec podle starých povr vzbuzují njaké obavy — a mezi

tmito oarovanými kusy bývají mnohé zcela pkné, tak že obchodník

má, z eho si vybrati. Jemu to bez toho neuškodí; vždy se nebojí

ani loviti mouchy z mléka kovovou lžící, což v oích Hererových jest

ukrutné rouhání, ponvadž mléka žádný kov dotknouti se nemá. Po té

nastane smlouvání. Obchodník urí ceny jednotlivých pedmt, žádaje

na p. za runici sedm nob osm velkých, pkných vol, za kazajku ti

velké skopce, za spodky dva. Pijde zákazník, který by rád koupil

runici; ješt jednou ji dkladné prohlídne, vystelí si a konen roz-

hodnuv se pižene ze svého stáda tyi bídné volky a nabízí je za

runici. Obchodník se brání, vykládá, že musí dostat osm vol a to

velkých, pi tom ukazuje na jtažích, jak dlouhé rohy musejí míti. Ale

Ilerero pone prositi: „Ach, mj pane, smiluj se nad svým ubohým,

peubohým chlapem. Vždy jsi tak velký, bohatý muž, ty máš tak velký
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a krásný vz, máš tolik a tak krásných vol, máš tolik krásných vcí
ve svém voze, smiluj se tedy nad sv)hn chudým chlapem, vezmi od nho
ty voly a dej mu tuto runici. Já tak nutné té runice pc tebuji a vol
více nemám!" Nedali se obchodník oblomiti, pidá Herero konen n-
jakou starou kravku, a žebrouní i vychvalování dobroty a bohatství

kupcova zaíná znova. Béda mu, slevili jednomu, nebo pak mže býti

jist, že svého zboží neodbude, ponvadž druzí koupchtiví budou smlou-

vati ješt houževnatji, doufajíce, že ho pece njak oblomí. Nkteí
obchodníci ovšem na Herery vyzráli tím spsobem, že prodávajíce jim

zboží co možná špatné za pemrštné ceny, vystupovali proti nim píke
a pánovit, jako by nic prodati nechtli a na oko jenom stží nechávali

se uprositi, aby své zboží odprodali. Pi pštrosích pérech Hererové

obyejn tolik nesmlouvají, nebo k nim nelnou takovou láskou jako

k svému dobytku, a mimo to nedovedou tak snadno oceniti jejich

pravou hodnotu, nevdouce, co z kusu na pohled neúhledného udlá
dovedná ruka evropského prmyslníka.

V krajinách, kde se nalézají misionáské stanice, musil tento

samorostlý spsob obchodu asem ustoupiti tržb rationelnjší. Domácí
obyvatelstvo seznámilo se ponenáhlu s anglickými penzi, a hodnota

zboží udávala se napotom aspo podle jména v penzích. Špatní potái
hereršti a hottentottští, neznajíce rozdíl mezi penzi, mli z toho po-

kroku arci jen malý zisk. Khoi-khoi nebo Naman na p. pivedl skopce,

žádaje za zboží. Obchodník se tázal: „Co stojí ten skopec?" A Naman
na to: „Dvanáct liber šterling" (120 zl.)! — „Dobrá," dí mu obchodník,

., koupím od tebe skopce za dvanáct liber šterling, ale jaké zboží

vezmeš si za n?" — „Já chci," na to zase Naman, „nejprve tyto

spodky, pak tento šátek a potom ..." „Pokej," vpadne mu do ei
obchodník, „ty spodky stojí deset liber a šátek dv, tvj skopec je

tedy zaplacen." A milý Hottentott jest zcela spokojen, nebof nikdy

neslyšel, že by nkdo byl dostal za skopce více, nežli práv spodky

tak obchody cizích podnikatel daily se dobe, ba zdálo se,

žL- louiiežné vykoisování zem stane se trvalým, zvlášt když v horách

daniarských uhodilo se na bohatá ložiska mdnatých rud a v polovici

padesátých let utvoila se v Kapsku \V(dfishbati copper mininy company,

která se pustila do díla se znanými prostedky hmotnými. Pi zátoce

Velrybí, kam již prve dojíždly lodi s náklady zboží, jež se odtud

snáze dalo dopraviti dovnit zem nežli z Kapská po suchu, byla vy-

stavna skladišt spolenosti a do zem bylo navezeiio množství cizích

dlník, eme>lnik a horník, V Otyimbingue i jinde v Damarsku byly

k úelm spolenosti provedeny mnohé nákladné budovy, vrchní ízení

pak celého podniku vloženo do rukou energického Švéda Andcrsona.

Než, jak mnohoslibné byly poátky, tak brzký byl konec. Z Kai)ska

byla zavleena do zem dobytí nákaza, které, záhy podlehl všechen

tažný dobytek spolenosti, a nový opatiti bylo nesnadno, ježto stejné

ztráty utrplo i domácí obyvatelstvo. Když pak i mezi úednictvem
vznikly rozliné neshody, a zásilky mdné rudy do zátoky Velrybí

víc a více ochabovaly, tu spolenost se rozešla a jmní její v Da-
maráko pešlo do rukou Andersonových. Ten zmocnil se nyní velko-
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obchodu a poínal si vedle Jonkera Afrikandera jako nójaký kníže,

jemuž z domácího obyvatelstva nikdo so neodvážil odi)orovati. Bylo

patrno, že dosavadní i)átelství mezi jjanujícími Ilottcntotty a vykoisu-

jícími je evrojjskými obchodníky dlouho nepotrvá. A v skutku vypuklo

mezi obma stranami kruté nepátelství hned po smrti Jonkera Afri-

kandera (t r. 1860). Toho užili utiskovaní Hererové, postavili se pod

svým náelníkem Kamaharcrem na stranu Andersonovu, a obdrževše od

nho za dobytek dostatený poet stelných zbraní, osvobodili se sedmi-

letým bojem zpod panství hottentottského.

Uprosted tchto urputných zápas za svobodu — mezi nimiž

pozbyl své moci i Anderson — vzmohl se v zemi Damarské jiný initel,

který za dosavadních zloád byl celkem malomocný — misionái.

Misioná C. H. Hahn, pracovav tam bez prospchu po celých dvacet ler.

dospl konen k poznání, že innost jeho musí se míjeti se zdárným

výsledkem potud, pokud se neuchopí povšechného vychování mládeže

hcrerské, a k tomu konci pivedl r. 1804 do Otyimbingue emeslnickou

kolonii z Nmec, jejíž pomocí bylo jednak usnadnno vlastní postavení

misioná, ježto nebyli odtud odkázáni pouze na své vlastní páže jako

díve, jednak byly hererské dti navádny k emeslné práci a pipra-

vovány tak k spoádanjšímu spsobu života, jakožto nezbytné podmínce

prospšné innosti misionáské. Pro dti rodin zámožnjších byla zí-

zena vyšší škola (Augustinsliý seminá) rovnž v Otyimbingui. Záhy
sestoupila se v pruském mst Barmen (v Porýnsku) také misionáská
obchodní spolenost', která za pomoci misioná mla se ujiti damar-

ského i velkonamského obchodu. Ku provedení všech tchto zámru
nemálo pispla ta okolnos, že jmenovaná spolenos zakoupila jak

l)i zátoce Velrybí, tak uvnit zem budovy nkdejší Kapské kutací

spolenosti. Tof jsou vlastní poátky nynjšího panství nmeckého na

jihozápadním pobeží africkém.

Všechno dailo se z poátku znamenité. V Otyimbingui byla za-

ízena zprvu dílna kováská, truhláská, puškaská a podniknuty jsou

vtší pokusy se zavedením orby. Brzy pominuly divoké prostopášnosti

zvrhlých kovkopv, od kterých tuzemci nauili se jen nemírnému pití

lihových nápoj, a pod vedením misionáovým dorstalo nové pokolení,

které se ku pijetí kesanství ve škole dkladn pipravovalo. Pímluvy
misioná dovedly asem pohnouti skoui)é Herery i k tomu, že se za-

vázali k jistým dávkám dotud u nich neobvyklým, a z tch vystavny
v nkterých stanicích školy a kostely, tak že innost misioná zasa-

hovala dál a dále. Konen podailo se jim r. 1871 smíiti rozvadné
sousedy, tak že mezi Herery a Khoi-khoji vládl odtud po nkolik let

úplný mír, o jehož prodloužení peovali misionái z obou stran.

Zatím nabývaly obraty akciové misionáské obchodní spolenosti

Barmenské ím dále tím vtších rozmr, tak že mimo hlavní sklad

v Otyimbingui mohla býti zízena ješt vedlejší skladišt v Rehohothu

pi jižních hranicích, kde se usadil vtší poet Bastard pišlých z ko-

lonie Kapské, a v Okahandyi, kam byl Kamaharero peložil své sídlo.

Zízenci spolenosti Barmenské peovali zavedením pevných a

levných cen o rozmnožení zákazník, vynasnažujícc se pi tom všemožn,
aby zboží anglické, kterého tuzemci žádali i od nmeckých obchodník,
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znenáhla vytlaili výrobky nmeckými, což pi nkterém zboží, zejména

pi modrých vzorkovaných kartounech, v skutku se jim podailo. Také

obyejné ernobíloervené kapesní šátky, kterých hererski' paní a dívky

užívají za šátky na hlavu, ochotn se kupovaly.

Pokrok v obchodních pomrech damarských jevil se také v tom,

že pedmty odbytu staly se rozmanitjšími. Potulní obchodníci mohli

3 výdlkem rozvážeti pouze takové vci, které byly všude hledány,

totiž stelné zbran, náboje a odv. Však ve stálých skladištích šlo na

odbyt i jiné zboží. Nejvtší poptávka byla ovšem vždycky po runicích,

prachu a olov. Tam prodal se s nemalým užitkem brak ze všech

evropských zbrojnic, poínaje od pušek z doby Napoleona I. až do

zadovek starších soustav, které v Evrop byly zatím zatlaeny novj-

šími, dokonalejšími zbranmi ; však pro lidi zámožnjší bývaly objedná-

vány mnohdy i velmi drahé pušky lovecké v cen až do 25 liber šterl.

(250 zl.). Zárove stále vzrstala poptávka po odvu, nebo nejen roz-

množující se kesané, nýbrž i mnozí pohané odkládali staré šaty z ko-

žešin, které jim neposkytovaly ochrany ani ped slunením úpalQra ani

ped mrazy, a kupovali si obloky evropské, obyejn již hotové, jelikož

krejích v zemi nebylo. Také obuvi pibývalo stále zákazníkv. Mimo
to dovážely se ve vtším množství potraviny a to zejména káva, aj,

rýže, mouka, suchary, cukr a sl; dále tabák. Ze zboží železného

zpenžily se nejlépe nože, lopaty, železné hrnce (za trochu vtší hrnec

nerozpakoval se Herero dáti krávu), sekery, pily a nebozezy. Dále pro-

dávalo se sklo, lampy, hebíky, šrouby, jehly a knoflíky ; ale také díví,

hotové dvée, okna, nábytek, stoly, židle, skín, zrcadla a rozliné

šperky. Dobe platilo se také za vozy a veškero píslušenství k nim.

Všechno toto zboží dováželo se nejprve do msta Kapská, odtud

pak se dopravovalo po menších plachetních lodch do zátoky Velrybí,

což vyžadovalo sem a tam asu asi dvou msíc. Tam pijal je ajíent

spolenosti a vypravoval je po vozech pustým pobežím dovnit zem.
Z poátku musel takový povoz provázeti njaký Evropan — patiloli

to njakému samostatnému obchodníkovi, byl pi tom sám — pozdji

však mohlo se zboží bez nebezpeí sviti domácím vozkm. Ponenáhlu

užívalo se tuzemcv i k provozování podomního (i vlastn potulného)

obchodu. Po píklad spolenosti líarnienské zídili svá skladišt v zemi

též mnozí velkoobchodníci anglití.

/a všechno fit>v;'i/tMié zboží kupovala lU jen slonovina, pštrosí

1
1 1 i dobytek.

V místech, kdo nalézaly 9C btuf stálé sklady zboží aneb stanice

misionáské, provozoval se nyní obchod více již po evropsku. Ilottejitotti

i Hererové nauili se postupem asu initi rozdíl v penzích a pro-

dávají v novjší dob nejradéji za hotové, vidouce, že všichni evropští

kupci pijímají peníze v stejné cené. Neposlední pohnutkou k prodeji

za peníze jest ostatn i ta okolnos, že se snáze schovají a tudy se

jednotlivci spíše ubrání komuiuuistickým choutkám svých krajan, kteí

chtjí míti podíl ve všem, co si kdokoliv z nich poídil. Tím se stalo,

/•' obchodování s Herery a Khoi-khoji valné se zjednodušilo, nebo
• tra, kde se neprodává n nekupuje za hotové, pevádí se zboží vždycky
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na uiritou hodnotu penžní, ano pro .jisté druhy ustálily se asem i)evnr

ceny, uznávané nilrky ode všech obchodníkv.

Než poneiiáhlu dokonávala se v dosavadních obchodniil pomrech
nepíznivá zniiia. Pomrná bezpenos osob i majetku, nastalá po

zavení koneného míru mezi Herery i llottentotty, vábila do zemé víc

a více podnikavých muž, což mlo za následek nejen ustaviné klesání

cen, nýbrž i jiné svízele rázu ješt povážlivjšího. Nkteí obchodníci

totiž, chtjíce vzhledem k tuhé soutži lépe navnaditi své zákazníky,

poali proti dosavadním zvyklostem dávati zboží na úvr, spokojujíce

se na tu chvíli pouhým slibem, že bude brzy zaplaceno. Také stalo

se úkazem zcela obyejným, že obchodníci vypravovali chudší tuzemce

svým nákladem na lov pštros i slon, opatujíce lovce zbranmi, koni

i potravinami v nadji, že se to všechno posléze nahradí výtžkem
lovu. Z poátku se to v skutku vyplácelo. Ale bráti na dluh zalíbilo se

skoupým tuzemcm tou mrou, že pozdji jinak vbec nekupovali, což

nemohlo nestati se pro obchodníky osudným v zemi, kde nebylo a není

veejných výkonných initel, kteí by od nesprávných zákazník dluhy

ku placení dosplé vymáhali. Mnohý obchodník asem arcif pece pi-

cházel k svému, zvlášt mezi zámožnjšími Herery, nebo odbratel,

zadluživ se u všech kupc a nemoha od nikoho více dostati zboží na

dluh, konen obtoval njaký kus ze svého stáda a platil postupn
staré dluhy, aby v témž poádku mohl dlati nové, tak že zámožnjším
obchodníkm, kteí mohli pimen rozmnožiti provozovací jistinu,

naposledy i tento spsob obchodu vynášel. He bylo tm, kteí ne-

vládli velkými jistinami, jakož i takovým, kdož obchodovali 3 kmeny
hottentottskými. Hottentotti totiž, nevnujíce chovu dobytka takové pée
jako Hererové, mohli uhrazovati své dluhy u evropských obchodník
pouze výtžkem lovu, ale ten po osvobození Herer — kteí Hotten-

tottni bránili procházeti svým územím na sever a severovýchod, kde

jediné nalézala se zv ješt ve vtším množství — klesl na míru

nejmenší. Následkem toho upadli mnozí rodové v takovou bídu. že

k opatení nejnutnjších i)oteb, zejména odvu a stelné zbran, jali

se provozovati jistý druh loupeže ovšem v podob takové, že i evropským

státním zástupcm bylo by za tžko usvditi je ze zloinu. Povstnými
stali se v tom ohledu zvlášt kmenové bydlící v severovýchodních kon-

inách zem velkonaniské, s nimiž neniolili nieho svésti ani misionái.

Pijolli tam cizí obchodník, vítali jej Hottentotti i)átelsky a i)onížen

jako druhdy, chválili jeho zboží a }ioptávali se pedevším po stelné

zbrani. Podle starého pravidla obchodník musil dopustiti, aby kui)ující

runice sami si vyzkoušeli, a tak se stalo, že najednou vidl se obklo-

pena tlupou Hottentott s nabitými zadovkami, ani vybírali z vozu

šatstvo i jiné zboží, a dohodnuvše se s ním zcela ádným spsobem
o ceny, pobrali všechno — na dluh. V takovéto nebezpeí obyejn
upadali nov píchozí obchodníci, kteí nalézali misionáské stanice a

jiná bezpenjší tržišt v rukou jiných prodava a musili tedy vy-

hledávati krajin mén známých. A v tch potkával je nezdar tím spíše,

ježto neznajíce místních pomr a zejména jazyka, byli odkázáni na

prostednictví tuzemských tlumoník, kteí pocházeli z lidí nejzvrh-

lejších, ježto do cizích služeb nesmí vstoupiti nikdo z tuzemcv bez
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výslovnOho dovolení iioblavárova, a toho dostávalo se ochotn jenom

takovým osobám, s kterými doma nemohli nic poíditi. Tak picházeli

nezkušení prodavai obyejn za krátko na mizinu, což ovšem nejvíce

škodilo Kapským velkoobchodníkm, kteí jim svovali zboží na úvr.

Aby takovéto ztráty njak vyrovnaly, nkteré tirmy poaly dovážeti

evropské zboží, a to zejména stelnou zbra pímo do zátoky Velrybí,

unikajíce tím spsobem znaným prvozným clm, vybíraným v mst
Kapsku. Jelikož však ani dovoz z Kapská tím nepestal, peplnily se

všechny trhy v Pamarsku zbožím tou mrou, že konená katastrofa

stala se neodvratnou, a tou zastižena byla i nmecká misionásko-

obchodní spolenost Barmcnská. Obcházení pak pístavu Kapského vedlo

r. 1876 k prohlášení panství britského nad zátokou Velrybí s okolím,

a ostatní zem témuž osiidu unikla jenom vypuknutím války se Zuly,

kterou pozornost Anglie byla obrácena v jinou stranu. Zatím vypuklo

nepátelství mezi Herery a Khoi-khoji znova, což vedlo nmecké misio-

náe k jednání s vládou anglickou o poskytnutí jim ochrany, a teprve

když jim to bylo odepeno, obrátili se do Nmec se stejnou žádostí,

s lepším prospchem.

Brémský velkoobchodník F. A. E. Luderitz, jenž svým podnikem

nejvíce pispi k tomuto konci, odvážil se tedy na pdu, kde jiní ped
HÍm nabyli trpké zkušenosti — budoucnost ukáže, zdali se nepotázal

-' zlou. —
Zcela jiné povahy jt^t území Kamerunské. Tam, kde Atlantický

iiicán zátokou Biaferskou nejhloubji vniká do pevniny africké, zdvihá

se ze samého moe ohromná spousta horská, po jejímž hlavním hbet
rozestaveno jest ve smru severojižním nkolik sopených kužel, ze

kterých nejvyšší vznáší se do nadmoské výše 4180 m. Tomuto pohoí
íkají tamjší domácí obyvatelé Mungo ma Loba, t. j. vrch hromo-

vládce, Evropané pak nazývají je podle sousední pobežní krajiny prost
pohoihi Kfitneuinsk 1/1)1. Od nho na jiiiozápad vystupuje na ostrov

Fernando Po druhá sopená skupina, ze které nejvýše vyniká Clarencv
Peak ('^100 m.) a mezi obma jako mezi obrovskými pilíi vede od

západu široká brána do zátoky Biaferské, kterou na východní stran
objímá bažinatá nížina utvoená nánosem nkolika ek, sbíhajících se

tu pod ostrými úhly ve spolené delt. Mezi tmi ekami nejvíce vy-

nikají ti a to pedn Mmujo ili Džamnr picházející od severu podle

východního úpatí jiohoí Kamerunského a rozbíhající se ve více ramen,

z niihž nejzápadnjší nazývá se Jiimbii, kdežto nejvýchodnjšíntu z-
stalo pvodní jméno Minigo ; s ním spojuje se východnji eka Kamerun
ili Madíba di Ditulla (voda Duall), která vzniká soutokem dvou po-

bofnic, z nichž západní sluje Abo, východní pak Wari^ a této po-

slednjší íkají vbec také Kamerun; a konen od jihovýchodu valí

k obma pedešlým své kalné vody tetí znamenitjší eka jménem
Kdra, která se nad ústím rovnž rozbíhá v nkolikero ramen, z nichž

severní jmenuje se Qtiaqua, jižní pak nejobyejnji Maliniha. Celá delta

zaujímá pes 2()(>0 fH km. a dlí se hlavní ekou Kamerunem — od

níž dostává jméno i celá okolní krajina — na dv kídla, která jsou

zase roztrhána na veliké množství ostrov a ostrvk oddlených od
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sebe tu širokými, tu zase úzkými rameny íními, tak že místy mohou
mezi niitii jiroplouti i vtší lodi, kdežto jinde sotva jiroklouznou malé ('luny.

Rostlinstvo zastupuje na naplavenin Kamerunské jediný niun-

^írovník (Rliizophora maníle L.), jehož koeny, jak známo, nespojují

se v kmen hned pi zemi, jakož u jiných strom jest pravidlem, nýhrž

teprve ve výši jednoho metru neb i výše od ztmá, tak že hladina

vodní ani za pílivu moského k jejich kmenm nedosahuje. Od vtví

a haluzí mangrovníku visí dol vzdušných koen bez poctu a ty bu(f

se klátí jako lana v povtí aneb zachycují se dole v bahnité i)dé
a stávají se tím podporami vtví. Bahno objaté koeny mangrovníko-

vými zstává ostatn holé, ježto slaná voda, nasycujíc pdu a polévajíc

ji za asu pílivu i na ])ovrchu, nedá jinému i"ostlinstvu vzniknouti,

následkem ehož celé zdejší pobeží má vzezení pusté a jednotvárné;

jen na vyšších místech druží se k mangrovníku palmy vinné (liaphia)

a olejnaté, jakož i bodlavé pandany, dodávajíce krajino ponkud vtší

rozmanitosti.

Zvíectvo jest ve vlastní delt zastoupeno hlavn vodními a bahuínii

ptáky, kdežto vtší ssavci nenalézají tu dosti potravy. Vody však jsou

neobyejn bohatý nejchutnjšími rybami ; v bahn pak povalují se etní
krokodilové, iníce plavbu na malých lunech zvlášt na lilubiné nad

nííru nebezpenou
; po bahn všude se prohání množství krab, od nicliž

hlavní eka i s okolní krajinou obdržela jméno, nebo slovo Kamerun
vzniklo pekroucením portugalského slova caraaráo — krab.

Lidských píbytk v delt vbec není.

Jiného rázu jest krajina rozkládající se ponkud dále od moského
jiobeží. eka Kamerun, která pi ústí v délce asi tyiceti km. podobá
se svou šíkou spíše chobotu moskému, ouží se výše až na ti kilo-

metry, a i zde jest pístupna nejvtším lodím. Kdežto pak pravý beh
jest nízký a bažinatý jako v delt, objevují se na levém výšiny po-

rostlé tu 1 tam skupinami palem, mezi nimiž rozkládají se v malebné

smsici etné osady, obklíené sady banánovými. Na samém behu eky,
u paty návrší, zdvíhá se nkolik devných budov evropského rázu,

a proti nim zakotveno jest v ece množství velkých lodí bez lanoví:

tot jest obchodní stanice Kamerun, nad kterou se nyní tepetá vlajka

ernobíloervená.

Osady zdejších ernoch vypadají vesms velmi úhledn. Všude
panuje nejvtší istota. Domky jsou vystavny na hlinných podezdívkách

ze spletených apík list palmových, pokrytých peliv tuhými obaly

kmen banánových. Vnitní prostory osvtlují se pouze dvemi, sloužíce

ernochm hlavn jen za ložnice, jelikož ve dne zdržují se obyejn
ped píbytkem ve stínu strom mangových. tvero neb patero chatrí
stojí obyejné vedle sebe a patí jednomu majiteli. Více takovýchto

skui)in rozptýlených mezi banánovými sady tvoí dohromady vesnici

nebo msto.
Pvodními obyvateli krajiny Kamerunské byli Quaqiwvé (Quaqua),

ale ti byli ze svých sídel vytlaeni dále k jihovýchodu od iJuall
(Dualla) pišlých nepochybn od hor Kamerunských, kde dosud bytují

jich soukmenovci Bakviriové. Duallové jsou takto postav pkn urost-

lých, ale za to mají oblieje nad míru nehezké, což platí jmenovit
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o ženských, které mimo to json u porovnání s mužskými nápadn malé.

Ple Duall jest celkem svétlolindá asi jako slabé upražená káva, ale

nabromadéuím barviva v nkterých ástech tla a to nejastji na rukou

a na nohou vznikají místa tmavjší, dodávajíce onm údm vzezení

strakatého. Zhusta vyskytují se také albínové s plavými vlasy a žlu-

tavou pletí, ve kterých tamjší ernoši spatují vrch všeliké krásy, tak

že dívky s takovými vlastnostmi nalézají hojn zbožovatel a jsouce

nevstami jdou na odbyt za drahé peníze — ženich musí si nevstu
koupiti — ac podle našich názor nelze najíti žen mén pvabných,
nežli JSOU ony plavé ernošky. Tetování kže není v obyeji, a jenom
lenové jakýchsi tajných spolk, jaké zaizují mezi sebou nejen svobod-

níci, nýbrž i otroci, peliv zatajujíce jich úel ped Evrojtany, pozna-

menávají se na prsou šípem, hvzdou aneb kroužkem, podle kterýchžto

známek se poznávají.

Duševními schopnostmi nevyrovnají se Duallové jiným erným
kmenm

;
jsou tupí, vyššínm vzdlání málo pístupní — tím se vy-

svtluje, pro anglití misionái mezi nimi již tak dlouho psobící

nedomohli se dosud tém žádných úspch — a pi tom jsou nad

míru leniví, zbablí a zárove ukrutní, zlodjští a potmšilí.

Odv Duall sotva by mohl býti ješt jednodušší : nosí pouze

l)ruh bavlnné látky kolem kylí, který u zámožnjších sahá až na

kolena, u chudších však zakrývá sotva kyle. Nemželi chudý Dualla

poíditi si ani tohoto jednoduchého odvu, zhotoví si vlastnorun pás

ye suchých banánových list. Ženské nosí se zrovna tak jako mužští,

dti pak chodí zcela nahé. Jen zámožní obchodníci s palmovým olejem

vyšoují se pi slavnostních píležitostech bohatji rozlinými kikla-

vými kusy odvu evropského. Na úplný oblek zmže se totiž málokterý,

a každý honosí se tím, co práv má: jeden navlee ervený vojenský

anílický kabát, nemaje k nmu spodkv; druhý vykrauje si pyšné

v lokajském fraku se stíbrnými neb zlatými prýmky — ovšem také

bez kalhot; jiný, mén majetný, jest i tomu rád, když si opatí námo-
nickou kazajku; nkteí zstávají konen pi svém obyejném obleku,

lea že vezmou kolem kylí njaký kiklavjší kus — nebo i v tom
jest móda — ale posadí si aspo na hlavu, kterou jindy všichni mají

nei>okrvtou, evropský klobouk nebo epici, a nejvtší závis vzbuzuje

u svých erných spoluoban ten, komu se poštstilo dopíditi se n-
jakého opelichaného cylindru, a v poslední dob musila prý i tato

chlouba švihákv ustoujjiti ješt vtší kulturní vymoženosti, totiž pru-

skému šišáku, který se tam nosí orlickém do zadu. Móda jest patrn
všnde stejné pošetilá!

erné kudrnaté vla>y mužští krátce pistihávají a jen tehdy nc-

cbávají je rsti, uinilili v tom smyslu náboženský slib. Majíli smutek,

ostiliávají si hlavu do holá. Také paní nosí obyejn krátké vlasy, za

to však dívky vnují úpravo hlavy nemén pée a umlosti, nežli jejich

spanilejší družky pleti bílé. Svá tla dovedou tiýzniti takovým spsobem,
že se tomu nernže nediviti ten, kdo nepronikl tajemství ženské ješit-

nosti: provrtávají si lalky ušní a ninoiidy i chíp, naež otvory

takto zpsobené poncnáhlu rozšiují do znaných rozmr, prostrkávajícc

jimi postupné tlustší a tlustší devné kolíky neb i stoené listy. Dívky
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vytrhávají si z pobloudilé ješitnosti asy z oních víek, ímž <)l)liej

beztoho nehezký ježte více znešvaiijí. 1'auí i dívky rády si ozdobuji

hrdla, jakož i ohbí na nohou a na rukou, šiiranii perel nebo kovovými

kroužky. Ostatn nosí také mužští náramky vyi^ezávané ze slonoviny,

na kterých pohlavárové a zámožnjší obchodníci s palmovým olejeni

dávají si vyryti svá jména, aby jich mohli užívati pi setkání s cizinci

za legitimaci.

Ženy mají u Duall, jako u všech ostatních ernoch, ])Ostavení

velmi i)odnzené. Zachází se s nimi o málo lépe, nežli s domácími

zvíaty nebo s otroky, a na jejich bedrech sj)oívá témé všechna do-

mácí a polní práce. Musejí opatovati nejen kuchyni, nýbrž i všechno

do kuchyi; samy zhotovují pouhýma rukama z hlinitého nánosu í-
ného potebné nádobí, vysušují i vypalují je ; obstarávají pole posázená

manihotem a jamsem, jakož i pbintáže banánové, a konené sbírají

dozrálé plody palmy olejnaté, vytlaují je a vyvarují z jich šávy
palmový olej.

Ženy jsou vedle otrok pední známkou zámožnosti, a mohovitý

muž híedí si jich tedy opatiti co možná nejvíce. Odbudeli vtší množství

palmového oleje za zboží evropské a opatili z toho nejnaléhavjší po-

teby své domácnosti — totiž pro své ženy nové zástéry na kyle, pro

sebe pak a pro syny zásobu rumu a tabáku — i)ikoupí si za zbytek

novou ženu. K tomu konci odebere se do krajiny na ece Wurii neb

Abu, odkud ernoši Kamerunští nejradéji si berou ženy, vyhledá si tam

vhodnou nevstu a shodne se s otcem jejím o podmínkách koup. Cena

ženy ídí se nejen tlesnými vlastnostmi, nýbrž i rodem, tak že mnohá
stojí až šest set zlatých v našich penzích — platí se ovšem zbožím —
kdežto jinou lze dostati teba za runici. Nezídka se stává, že dva

otcové dosplých dcer navzájem si je vymují, vyrovnávajíce po píi)ad
rozdíl v cen zbožím. Z toho jest patrno, že opatení dcer neiní erným
otcm mnoho starostí, nýbrž že v nich dorstá otcm kapitál, a proto

také peují o n lépe, nežli o chlapce.

Mnohem lacinjší nežli ženy jsou otroci — na rozdíl od svo-

bodných negr zvaní niggcry. Otroci pocházejí namnoze z nejbližšího sou-

sedstva, ale nkteí bývají také z daleka, uebo vypravují sami, že je

zajali a prodali bílí muži na koních, jimiž nejspíše dlužno vyrozumívati

Araby. Osud duallských otrok jest celkem dosti snesitelný. Bydlí

pohromad ve zvláštních vesnicích. Pro svého hospodáe loví ryby, za-

stávají služby vesla, nosi a stavitel, mimo to pak chodí do boje

s kmeny sousedními, nebo svobodný ernoch není tak Itíhkovážný, aby

vydával zbyten v šanc své drahocenné živobytí. Život otroka spoívá

ovšem v rukou pánových, a zhusta se pihází, že nkterý, pohlavár,

chtje se zalesknouti stateností ped svými poddanými, ueže nkolika

svým otrokm hlavy a vydává je pak za hlavy pemožených nepátel.

Všichni svobodní ernoši kamerunští od nejpednjšího pohlavára

až do nejposlednjšího vesniana zabývají se obchodem, iníce pro-

stedníky mezi pobežím a vnitrozemím, kteréž násiln vyluují z pí-

mého styku s Evropany. Hejna otrok a žen, ítající kolikráte pes sto

hlav, jsou nakoupena z výtžku obchodu. O emeslné innosti nelze

mnoho povdti, ncbot se štítí každé práce spojené s namáháním a
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mimo obchod nejradji nedlají nic, povalujíce se v lenivé dímot ped
svými chalupami v píjemném stínu strom mangových. Jen mimoádné
vyezaji njakou malikos pro domácnos, jako jsou lžíce, mísy a p.

Ped pijetím ochrany nmecké nemli Duallové žádného jednot-

ného státního zízení, rozpadajíce se v jednotlivé osady, z nichž každá

mla v ele pohlavára ve všech smrech oproti sousedm zcela neod-

vislého. Za takové správy domácí rznice nemly konce, nebo mocnjší
pohlavárové usilovali o podrobení sob slabších soused, což vedlo

k urputnému nepátelství mezi obcemi, zvlášt proto, že násilná smr
každého svoboduika, tebas zastihla ho ve válce, vyvolávala ze strany

jeho rodu krevní pomstu, následkem ehož trvalý mír stal se vbec
nemožným. Tyto neustálé vnitní rozbroje podncovalo zvlášt vzájemné

nevražení obou nejmocnjších pohlavár, Bella a Aqay, z nichž každý

ml na své stran nkolik menších vlada, s ním obyejn spíbuznných.
Pro nejistotu vyplývající z neurovnaných pomr vnitních nemli

evropští kupci skoro až do nejnovjších dob na pevné zemi žádných

faktorií, nýbrž udržovali sklady svého zboží na lodch, což dalo se

dvojím spsobem : bud totiž byly lodi pibylé s evropským zbožím

v ece zakotveny, odstrojeny, opateny nad palubou stechou z palmo-

vého listí — aby na ni slunce píliš nepražilo — a zstaly na míst
tak dlouho, dokud všechno zboží nebylo vymnno za plodiny tuzemské;

aneb se upravovaly staré lodi — hulks — které tu zstávaly stále,

sloužíce za skladišt pro zboží dovážené jinými lodmi a pijímajíce

výmnou za n plodiny zdejší, jež pak vyprázdnné lodi odvážely do

Evropy. Nejradji kupovali velkoobchodníci k tníto úelm vetché lodi

válené, jejichž paluby opatovali nejen trvanlivou plechovou stechou,

nýbrž i pohodlným píbytkem pro obchodní agenty, tak že tu byli ped
zlodjstvím a jinými nástrahami erného obyvatelstva bezpen ochrá-

nni. Piházelo se sice, že tuzemci nespokojení malými cenami, které

byly nabízeny za jejich zboží, perušovali na as veškero spojení s hlky,
bráníce kupcm i na beh vystupovati, nicmén na samé bulky se ne-

odvážili. Jen tehdy, když bylo teba vytáhnouti starou lod na beh za

píinou opravy, stalo se nejednou, že byla od tuzemc úkladn pe-
padena a vydrancována. Však v novjší dob nabyl i)omr ernoch
k Kvropanm rázu mén nepátelského, tak že nkteré tirmy odvážily

3U zíditi faktorie na behu, a zízenci jejich bydlí i nadále na lodch,

cítíce se tu bezpenjšími ; také bývalá skladišt na lodch posud se

zachovala. V ele obchodu s Kamerunem stáli pvodn — jako všude

jinde — Angliané, ale od r. 18(i8 usadily se tam dv tirmy Hamburské,
které svými olíraty asem pedstihly etnjší domy anglické; jich pro-

stednictvím dostal se Kamerun pod svrchovanost císae nmeckého.
(o se tkne pedmt obchodu kamerunského, dovážejí se hlavn

li;i\ lun tkaniny, rum, tabák, runice, prach, sl, perly, nože, sekery

i jiné výrobky evropského prmyslu; vyváží se nejvíce palmového oleje

a palmových jader, ale také slonovina v onch koninách ješt dosti

hojná, ploíly olejnice podzemní (Arachis hypogaea) a v novjší dob
také palmové lýí. Tamjší <»bchod podržel dosud svj smnný ráz,

nebo penz se neužívá, ale cena zboží pevádí se vždy na jisté zá-

kladní jednotky hodnoty, totiž na tak zvané kru, jež se opt dlí na
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dvacet tyi bary. Jisté množství slonoviny neb palmového oleje poítá

'^e za kru, a tomuto odpovídá zase kru ve zboží evropském. Koupili

nékdo na p. šest bar palmového oleje, musí dáti za néj bud šest

nož urité velikosti, nebo šest lahviek rumu, nebo šest toenc ta-

báku, nebo nž, lahvika rumu, toenec tabáku jjlatí jeden bar. Samo
sebou se rozumí, že kru zboží afrického u porovnání s kruem zboží

(ivropského jest ocenno co možná nízko, tak že na trzích evropských

dosáhne mnohdy ceny trojnásobné až tynásobné. —
Mén dležité nežli Kamerun jest Togo (Togno píše se jen

omylem), které na západ hranií s državou anjílickou na pobeží
zlatém, na východe i)ak s územím Malého Popa (toto poítá se k n-
meckému území jen z nedorozumní), kdežto na severu hranice dosud

nebyly jiesnji vyteny. Pobeží Togské má zdélí asi 85 km. a nemá
naprosto žádných pístav, tak že lodi nmsejí se zastavovati v dosti

znané vzdálenosti od pevniny, a zboží dopravuje se z nich na beh
l)rostedkem menších lun, což pro silný píboj nebývá bez nebezpeí.

Celé pobeží jest nízká a úzká naplaveniiia, v jejíž j)Ozadí rozlévá se

i'ozsáhlá laguna Avonská ili — jak ji Nmci nejnovji pezvali —
Toyská, která se táhne od Bagidy až k anglické VVajd, majíc stálý

výtok do moe u Velkého Popa, a staly se také pokusy o prokopání

pevlaky u Popa Malého. Krajina prostírající se k severu od laguny

jest rovnž jednotvárná nížina, porostlá tu i tam vysokou osticí nebo

hustým roštím, které znan stžuje cestu do vnitrozemí ; dále k severu

táhnou se nížinou nevysoké pahorky. Obchod sousteuje se v mstech
Lom, Bayid a rort Scf/ue, a podol)á se celkem Kamerunskému,
á tím rozdílem, že se pohybuje v užších mezích, a že cena zboží ur-

uje se v penzích, jimž zdejší obyvatelé dobe rozumjí. Togové jsou

mnohem piinlivjší nežli kamerunští Duallové, a zvlášt chválí se jejich

istotnos. —
Mimo zemi Luderitzovu, Kamerun a Togo, o nichž jsme pronduvili

ponkud zevrubnji, získali Nmci od poátku nynjšího roku na pobeží
africkém ješt nkterých jiných krajin, o kterých pro obmezenos místa

iníme tuto jen strunou znuiiku.

V prvních dnech lednových byla prohlášena nmecká svrchovanost

nad krajinkou Kapitál objímající z obou stran eku Dubrlku, která

má své ústí pod 10" s. š. na pobeží západoafrickém. Obchodu ujala

se tam nmecká obchodní spolenost ve Frankfurt n. M. Nejdfdežitj-

šími pedmty vývozu jsou kže, plody olejnice podzemní, káva a díví

;

také pichází z vnitrozemí na vytené pobeží kauuk, slonovina a zlato.

erné obyvatelstvo vyznává vtšinou islám a nad jiné kmeny vyzname-

nává se pívtivostí a raírumilovností.

Ješt o nco díve, totiž v msíci prosinci minulého roku nabyla

nmecká spolenost pro zakládání osad ve východní Africe ádnými
smlouvami s deseti sultány krajin Useyuhy, Ngurua, Usayary a Ukamie,

ležících mezi jezerem Tanganjikou a pobežím zanzibarským. Císa n-
mecký pijal ku konci února také toto území mící asi 180.00()Q klm.

pod svou ochranu, a jmenovaná si)olenos iiodlá zakládati tam i)lantáže

pro pstování tropických rostlin obchodních.
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Podle novjších zpráv podailo se zástui)cni nmecké vlády zavíti

pátelské úmluvy také s nkterými pohlaváry v horách kamerunských,
s kmeny pak bytujícími na západ od eky (a osady) Bimbie až Riu
dcl Rcy v téže píin se vyjednává.

Krajinu prostírající se k východu od anglické državy Lagosské
až k nejzápadnjšímu rameni delty Nigerské koupila sice jedna firma

Hamburská, avšak vláda nemže ji zatím pijmouti pod svou ochranu,

jelikož se proti tomu vzpírá Anglie, dovolávajíc se úmluv zavených
nedávno prostednictvím hrabte Herberta BismarcUa. Podle nich má
totiž Nmcm ])ipadnouti celá ki'ujina od Kamerunu až k Riu del Rey —
vyjímaje pouze anglickou Viktorii ležící na západ od Bimbie — zaež
Nmecko se zavázalo, že nesáhne na krajiny prostírající se od Ria del

Rey k západu až k anglické držav Lagosské. Však vláda nmecká
namítá proti tomu, že v dob, kdy tyto úmluvy byly zaveny, nic ne-

vdla o nov nabytém území, a žádá tedy za pozmnní onch výminek,
o emž se dosud vyjednává. —

Uvážímeli dosavadní výsledky koloniální politiky nmecké, nem-
žeme neuznati rozhodnost a sílu, s jakou všechny ty podniky byly

j)rovedeny. Avšak jiná jest otázka, zdali nové africké (i australské)

kolonie mohou vyhovti všem potebám, jichž ukojení se od nich oe-
kává, a tu dlužno odpovdti záporn. Jedin nmeckému obchodu
prospjí, jak jsme dostaten ukázali, akoliv ani v tomto ohledu nelze

oekávati náhlých obrat, nebo zabrání dotených území smuje
pedkem jen k zachování nmeckých obchodníkv pi dosavadních vy-

moženostech, avšak obraty jejich a poet úastníkv mohou stoupati

pouze s rozmnožením poteb i prostedk erného obyvatelstva. Naopak,
setrvajíli ernoši pi nynjším loupežném vykoisování pírody bez

l»roduktivní i)ráce, bude zbývati pro vývoz mn a mén zboží, jakož
se to již stalo na p. se slonovinou, a obchodu bude ubývati. Jest sice

pravda, že zakládáním plantáží lze pedmty vývozu mnohonásobn
rozmnožiti, zejména zavedením kávovníku, ve kterémž smru staly se

již zdárné pokusy na mnohých místeiih pobeží západoafrického, ale

tmto zámrm vždy bude pekážeti otrlá lenivos pemnoliých kmen
afrických, kdežto pracovny lid evropský v onch horkých krajích ne-

obstojí.

Zcela jalovými zstanou africké kolonie vzhledem k otázce vy-

sthovalecké, nebo ani emeslníci, ani rolníci neposthují se do krajin,

kde všechny existenní podmínky musili by si teprve utvoiti dlouho-

letou a tžkou prací, kdežto v linii naleznou tisíce rodák, pírodní
pomry namnoze podobné prvotní vlasti, a k tomu všechny i)rostedky
k zabezpeení duševního i tlesného blaha.

Veliký význam mají arci africké i australské kolonie pro svtové
postavení Nmecka, ano možná, že znamenají poátek jeho svtového
panství. Výklad o tom, kterak by se ho mohlo dodlati, nehodí se do
rámce této rozpravy.
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Mrtvola zimního krále.
0,1

Em. Miiovského.

í\ iž dávno ustal Bílé Hory plá,

a v ('echách cizí chodil pomaha:

již dávno strouclinivlo lešení,

kde uschl eský kvét a osení

;

již dávno stichiiul eské ei zvuk,

a národ tonul v moi bd a muk.

A eský král ? Jak žil, tak umel jest.

'i"ak o nm praví divná vru /vést.

Král umel. Mrtvé tlo jeho však

házeno sem i tam jak bídný vrak,

smýkáno jím jak smetí po svt,
tak jako k strašné naší odvet,

i vyvrženo v bláto jest a kal —
tak pochován byl eský zimní král.

Pak skrývána jest jeho mrtvola —
kdo na svtlo ji ke cti vyvolá V

Ó nikdo, nikdo víc! — Jen potají

ji v cizí hrobku chlapi vrhnji.

A divná vc ! Tam v dálné zemi té

slzami tžkých žal ])roryté,

kde Nadsekvanský Caesar našich dob
své tyranie asný našel hrob —

tam práchniví ted eský zimní král,

jak by se strašné hrozby naší bl.

Ó králi! Neboj se! Mj národ ddbc ví,

ím jemu jest ten popel mizivý.

O zimní králi ! Byl jsi králem nám,
však bez národa, s inajost.ítom sám.

My tebe neznali, tys neznal n;U,

tys byl nám cizí a my tob zas.



Mrtvola zimního krále.

Neboj se, králi! Odpouští lid mj -

tvj prach a popel, králi, obletuj

mé vlasti bílý, probuzený den —
to bu tvj vrný, do skonání sen!

529

B
í

Bratr klášterník.

Už kláštera byl bál; vše plálo v zái,

- on v celle hlunou hudbou vyrušen

skrá k stolku sklánl — k svému relikvái

a starým srdcem táhnul mládí sen.

Vzal sešit verš ve obálce rudé

a dlouho do nich díval se — a bled,

pl vku tomu, více asi bude,

co dívce své je etl naposled.

Vzdech, obrátil; hle, suchá rže, planá —
ten, z nhož vzata, dávno znien šíp, —
tu utrhla mu ruka líbávaná,

on sem ji skryl — ach, tenkrát bylo lip. —

A zase v dumách po všech cestách kráí,
kde kráel s ní: kol vody. kvtem niv;

ni zlatou s klubku upomínek stáí,

všech jejích stop i svých je pamtliv . . .

Hle, vespod knížky rukavika bílá,

tak malá, útlá, z dtské ruky as,

tu vzal, když jako zlatovlasá víla —
div bálu — opouštla hodokvas!

Tu jeho tváe rysy neumlé,
jež ona žertem nakreslila kdys,

dnes J80u mu víc než všecky Rafaele,

ncchí cení svt íš celou každý rys ! . . .

OSVftTA

Te vyrudlá již blankytová stuha

jej ponoila v moe trudných dum —
snad ten má význam pro smutného druha,

jak posvcené knézi pallium.

A zlatý medaillon tecT v ruce burc,

v ném pod sklem záí vlas prstenec,

ten dostal darem její od matee —
dar pohrobní — i)ylf pohbu niládeiioí-.

84
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Pak jako fráter vstoupil do kláštera

a kopal, sázel, ošetoval sad,

s nim žila pouze upomínka sterá . . .

vék odkvtal, svét ošuml a zvad.

Vše odvanulo asu kídlo ruí,

co zhylo ješt páti? Nic než mír!

A napvoti zas hudba hlun zvuí

:

lká houslí zvuk a hímá bubn vír.

Hluk maškar výská, dovádí a zpívá,

a fráter smuten ukrývá svj tret

a sní, i slzí? , . . Lampa dohoívá —
kmet na krabiku siný tiskne ret.

Adolf Ueyduk.

U hro"bu Pr. Šimáka.
Slova pidiícšoná na libitov ()lšaiiske'in dne 7. kvtna t. r.

od

Vácslava Vlka.

i^^- ^^"^^'J tomu, co v touže hodinu, v klidný podveer, když se

''3 jarní slunce louilo s omládlými nivami a kvetoucími stromy,

opouštli jsme toto místo s tžkým srdcem, s uslzeným zrakem,

davše tu poslední s bohem milé pítelkyni, šlechetné žen, která

v nejlepším vku svém, uprosted horlivé, užitené práce za-

sažena byla drsným ramenem smrti a sklácena ve chladný hrob

!

A u hrobu, když truchlící pátelé všichni už se vzdálili, sám jeden

vždy ješt stál muž hoem zlomený, nemoha oí a nohou odtrhnouti

od té úzké brány, kterou mu na vnost odešly bytosti nejdražší.

A z jeho stísnné hrudi vyrval se bolestný povzdech : „Nevím jiného,

ím by se mi polevilo, nevím, co by m více vábilo, než abych se tu

podle nich uložil k vnému odpoinku ..."
Dávnoliž tomu! Ješt se nad erstvým rovem neslehla zem, ješt

hrub neoschly slzy, kterými tehdy byl skropen — a již opt se na-

vracíme sem, již opét se kupíme kolem zejícího hrobu. Muž, který

onehdy poslední odsud odcházel, stží se vleká pod tíhon svého zá-

rmutku, slibuje sob i drahým zesnulým, že brziko pijde na sladko-

bolnou návštvu — ten tu z nás opt první, ale nastojte, ne aby si

tu jen posteskl, aby tu sklíenému srdci svému ulehil : vykonal poslední

svou cestu, aby se tu také uhostil navždy! Je to zrovna jako vera,
co mu zde tak mnohý z vás v tklivé soustrasti vele ruku tisknul,

dalek všeho nadání, že jest to naposled — že jej tak brzy spolené
opt vyprovodíme na smutné toto místo, aby se odtud již mezi živé

nevrátil

!
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1

S úžasnou rychlostí naplnila se teskná jeho pedtucha. Za týden

po své milované choti a vrné pomocnici ulehnul, zrovna za týden po

ní vypustil ducha, zrovna za týden po ní jej provázíme sem, abychom

jej zde uložili po jejím boku

!

Do hlubin duše oteseni stojíme nad jeho mrtvolou. Šlechetné

bylo srdce, které v tomto tle tlouci pestalo, dlné byly ruce, které

zhoubné dotknutí Morany ochromilo — a ta umdlená hlava, která se

tu sklání k vnému spánku, byla vždy tolik starostlivá o prospch a

blaho národa! Nebyla skvlá ani hluná pou jeho života, ale byla

pebohatá prací — neustávající, neochabující, plodnou, blahodjnou

prací na národa roli ddiné.
Vstoupil do eské veejnosti ped ticeti lety, jako mladík ledva

v muže dorostlý, za doby nad míru neblahé a krušné. I ve vlasti naší

nedávno ped tím zavanuli jarní vtérkové nového politického života,

vzkíšených práv národních, obrozené volnosti a síly : ale když se osení

utšené zazelenalo a haluze osypaly mnohoslibným kvtem: zaduly

znova vichry plnoní, a na kraje naše padl ledový píkrov, který sve-

epé hub všecky zárodky života a všecky nadje naše, vždy jen pi-

tužoval své krutosti a prodlužoval trvání své tak, že se zdálo, jako

by místo vesny a léta navždy už nás v poutech svých mla svírati

úmorná zima. V ten osudný as, po mnohých trapných dnech, v hrozivé

ješt nepohod zašvitoila ve vzduchu našem první vlaštovice. Lid eský
dychtiv bystil sluch a pozdvihoval hlavy — ano, to byl hlas, jenž

nemohl klamati. Tisícm radostn poskoilo srdce.

Vojtch Blák byl tou první vlaštovicí — jeho Posel z Prahy

byl skuten prvním poslem vracejícího se jara. Vojtch Blák po

drahných nmých letech, která míjela od umlknutí Havlíkova, první

opt pozdvihl hlasu, aby probouzel národní vdomí žalostné potuclilé,

aby plašil mrákotnou mdlobu, v níž u nás všecko hynulo, aby roz-

dmychoval jiskry života a síly, v hromadách popelu doutnající. A bylo

mu dopáno, že usilovná, vlastenecká a lidumilná jeho snaha rychle

nesla hojné a trvalé ovoce : veleprospéšné záloženské ústavy po vlastech

eských zkvétající jsou toho slavným dokladem.

Když pak potom v pravd pišlo nové jaro naše, jméno Vojtcha
Bláka, bývavši prve na jazyku všech národovou, ponenáhlu sice utichalo,

za to však tím astji ozývalo se jméno Františka Šimáka. Zstávali

on napoád jedním z nejpednjších buditel, rádc, uitel, pstoun
eského lidu, jmenovit vrstev jeho rolnických, emeslnických a pr-
myslových. Po celé tvrtstoletí takoka denn k nmu promlouval, tak

že pouným, povzbuzujícím a výstražným epištolám, které z péra jeho

vyšly, ani potu není. A vždy bylo jádrem jeho napomínání: „Ume
se! Pracujme! Nenechávejme žádné hivny své ležeti ladem, nemame
na žádném míst svých sil, ale rozumné i horliv je rozmnožujme,
neboí jich máme svrchovan potebí. Je nás hrstka, útiskem osudu

p(»l() zhubená, protivníci naši jsou etní a mocni — jenom když co

nejmoudeji sob povedeme, uhájíme svého bytí a pojistíme potomkm
svým základy bezpenéjáibo, dstojnjšího života. Hospodame jiroto

rozšafn a svdomité svým potem, svými silami, svými statky iunot-

nými i duševními — domáhejme se neodvislosti a samostatnosti, ne-

34*
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drobme se, ale spolujme, neplýtvejme niím marnotratné a rozkošnicky,

ale vším, co našeho, šetme a spome — neskládejme rukou v klín,

neekejme, že by nám kdo jiný pispl : vlastní síla, vlastní práce, vlastní

pomoc jediné nás spasí!"

Po tvrt století byl eským novináem, však touže dobou úastnil

se všeho díla národního, politického, hosjjodárského, spolkového a jakékoli

vbec vyžadovalo ilých, povolaných délník. Vždy a všude pracoval

s píkladnou pílí a vytrvalostí jako pravý mravenec. Nebyl slávychtiv

ani ctižádostiv, nikde se netlail svou osobou do popedí, vždy hledl

jen dle nejlepší možnosti své posloužiti dobré vci. Byl milovníkem no

jalových slov ale i)latného inu, ne veejného hluku ale vydatné domácí

innosti ; neháral jen chvilkovým nadšením slamných j)lamcn, nedával

se nikdy vésti vlastní nezízenou vášní, ale byl muž tichý, stízlivý,

praktický, rozvážný, který všude pomáhal, nikde pekážek neinil,

nikdy oleje do ohn nelil, nikde nedvojil, všude rovnal, pojil a sluoval.

Za boulivých našich národních rozbroj íi neblahé pamti byl z téch, kteí

se pokoušeli initi prostedníky a smírce ; ovšem i on za to bral docela

zvláštní odplatu.

Musil zápasiti s mnohou nepízní a pekonávati mnohé pedsudky,
musil v podnikání svém pestáti nojednu nebezpenou krisi. Zakusil

žaláe, zakusil nevdku, zakusil pomluvy a kivdy — dráha jeho slovem

zhusta byla postlána trním, zídka ržemi, však on vždy kráel ku
pedu s neochablou energií, pevnou, odhodlanou nohou, s jasným elem
a istým svdomím.

Jsa vždy pedevším pcliv o* vzdlání, osvícení a povznesení milého

svého národa, vnoval se konen cele tomuto málo vdnému a pece
tak velikému a dležitému úkolu. Soustedil všecky své síly k innosti

nakladatelské. Co na tomto poli bhem posledních let vykonal, hodno
jest nejvelejšího uznání. Vedle chvaln známých list periodických a

vynikajících spis básnických vycházela u nho znamenitá, nákladná

díla ze všech tém obor vdy, jež jsou a zstanou trvalým oboha-
cením eského písemnictví, jemu pak, vydavateli svému, nehynoucím
pomníkem. Pohíchu to, co vykonal, jest pouze skrovnou, nepatrnou

ástí toho, co v literatue i v umnách výtvarných obmýšlel a chystal

a co dle svého vku, svých plán a svých prostedk také provésti

mohl. Avšak ukládal poslední dobou tlesným silám svým píliš veliké

bemeno, a když se k tomu v tchto dnech pidružila krutá rána,

kterou mu osud jako úkladn zasadil neoekávaným, netušeným úmrtím
manželiným: tu i on náhle Liesl a — podlehl.

Trneme nad tragickou pohromou rodinnou, lomíme rukama nad
novou tžkou ztrátou, kterou utrpla vlast, když jí opt pedasn
vyrván jeden z jejích nejzdárnjších syn — hlubokou lítostí on-
mujeme, s krvácejícím srdcem skláníme se k tlesné schránce tak

dobrého a tak nešastného muže, abychom ji spustili do lna zem.
Pátelské ruce nasypou na ni prsti, nakupí nad ní mohylu vnc —

ty však, lide eský po širých vlasti koninách, ty ve svém srdci pstuj
kvty nevadnoucího vdku k jeho oddané, horoucí lásce, k jeho vrné
služb, k jeho tichým ale neocenitelným zásluhám !
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cl aroslav V r ch 1 i c k ý zpracoval svou starší výpravnou báse, pro niž

[/nakladatele nenašel a jíž tedy posud tiskem neuveejnil, pro divadlo,

^a Julian Apostata, který tím povstal, nese v nynjší, v Národním

T divadle dávané podob pemnohé rysy svého pvodu na sob. Ona
' výpravná práce byla reílektivní, a práv proto vidl se Vrchlický

nucena ji z bujivých výboných hloubavých úvah oklestiti, avšak sáhl

pi tom, jak se domnívám, píliš daleko, a byl by zajisté hodnot
kusu svého platn prospl, kdy by v nj byl více vnesl, nežli se stalo.

Mnohý divák oekával bez pochyby drama eminentn myšlenkové, a bez

pochyby nejeden kritik byl pekvapen, že Vrchlický úsilnji hledl vy-

hovti divadlu než literárním požadavkm. Nelze pocliybovati, že vedle

poutavých, význaných, životných podrobností hlavn vzletné, záivé,

originelní hloubání inohru nad úrove pouhých dráždivých a rozilu-

jících akcí povznáší, jichž váhu však, jak ihned podotýkám, tím pod-

ceovati nechci, ponvadž myslím, že básník práv naopak zase jen

vysoce úinnou akcí detail i reHexe k platnosti pivésti mže.

Julian Apostata povstal v dramatické form již r. 1879 a platí

tedy za Vrchlického dramatickou prvotinu. Tím více jest se diviti, že

si Vrchlický již tehdy poínal nezávisleji na francouzských vzorech, než

by se bylo podle jeho záliby v nich oekávati mohlo. A velmi obezele

jednal, že svým ímským kusem nechtl napsati ani tragédii v útvaru

pseudoklasickém ani drama znetvoené pehnanými neúmrnostmi ve

slohu Vikt. Huga. K vli divadlu odhodlal se Vrchlický napsati svou

hru nejen prostomluvou, ale namnoze pímo prostou mluvou, což od

nho jako chladná sprcha pekvapuje.

Vrchlický hrub nemohl nesepsati Juliana Apostatu ; nebo Vrch-

lický má kus Juliana Apostaty ve svých adrech. Láska ke spisova-

telství, k poesii, k i)0chybám, k filosofování, k antickému, ducha i srdce

s pírodou v jedno svazujícímu životu, ke starým bohm, epopeím,

hyuínám a tebas Archilochovským jambm : vše to a mnohý jiný nad

to znak jsou obma spolený. Tím podivnjší jest, že Vrchlický práv
takového Juliana vytvoil.

elnjšími postavami kusu krom titulního hrdiny, císae Od-

padlíka, jsou kesan Ursulus, prokonsul a bývalý správce státních po-

kladnic
;
jeho syn Markus, taktéž kesan, vojevdce císaský ; Markova

sestra kesanka Zoé ; Markova nevsta, na kesanství obrácená Gallka

Liléz; biskup Caesarejský Basil a císav tajemník Prokopius. Co vy-

koná císa? co vykonají tyto elnjší osoby? Julian soí na kesany
a dá tedy zatknouti Ursula; Liléz domnívá se omylem, že byl zatknut

i její Markus, a prosí císae za jeho život, ale císa ji zatkne, aby

v ní ml knéžku Mithrovu, a císaští otroci ji bez jeho vdomí zabijí.

Markus vyhledá císae, by jeho smrtí pomstil otce i nevstu, avšak

jest Julianem odzbrojen, a jiosléz dostaví se na djišt pomsty Zoé,

by jakožto mstitelka císai namíchala jedu, který jej usmrtí, To souhrn

déjft v jich podstat, jenž tedy dojista k méné bohatým náleží.
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Aby básník Juliana v popedí udržel, uinil jej úastníkem n-
koliku dalších píbh: Julian vstoupí do shromáždní kesan, jinde

vadi se s Antiochenskými, v posledním djství odpustí Markovi a jde

do bitvy, kde ho nepítel zraní. Tím ovšem docíleno nco koloritu do

základní kresby, avšak pohíchu nikoli ve smyslu dramatické koncepce,

kteráž ostatn i v hlavních rysech dosti jizev utržila.

Dležité zatknutí Ursula stane se za jevištm, a ne na scén,

jak toho drama vyžaduje. Julian zmocní se Ursula, by ho zahubil,

a Lilézy, by z ní uinil knžku — to nepsobí jako stupování. Císa
horuje pro národní náboženství : dá tedy snad uspoádati slavnost

nkterého ímského božství? Nikoli, nýbrž slavnost indsko-zendského

Mithry! Jak to souvisí? Kam se dl vzájemný soulad komposice? Výjev

s Antiochenskými, jež caesar augustus do bicha bije, jimiž strká, jimž

nízce nadává, rovnž mohl rudé tužce obtován býti nejen proto, že

psobí nechutn, ale i proto, že nemá žádoucího dramatického úinu
v záptí : že jest odporný i zbytený zárove. Julianv vrtoch, který

ho k vyhledávání orakula nebo ke spálení lodí zavede, vru nczveliujc

jeho csthetický význam. Effektn rozvine se druhý výjev v katakombách,

a pec nemožno jej nazvati ani šastn založeným ani neplaným. V di-

vadle, na pd umní, nesnadno uvíme, že by kdokoliv, teba Julian,

šel do shromáždní týraných protivníkv a nepátel bez prvodcv,
a když to básník do hry vložil pec, neml dopustiti, aby se tam císa
jen ukázal, nýbrž mél se o to postarati, aby tam císa nco pro ústrojí

kusu i)latného vykonal. Avšak Julian jak pijde, tak odejde — hrdina,

který proudm hry tak vysoké jezy staví! Úinným stává se výjev

rázností, s jakou Basil kížem na své berle Markovi me pomsty na

císae míený sráží, ale eho tím Basil dokáže? Markus jde v pátém
djství pes to prese vše pomstu vykonat, na úkor kusu ovšem zase

s tím výsledkem, že mu pomsta opt selže. Naproti tomu zužitkoval

básník obratn rány, již Julian v boji s Peršany obdržel : když císa

žízní a zmírá, nehledá jeho pítel protijedu, protože myslí, že Julian

umírá na ránu tu.

Slovo Apostata v názvu hry vzbuzuje domnnku, že básník roz-

vine obraz, jak odpadlictví náboženské klíí, roste a na jak vysoký

stupe vášn renegáta vžene, avšak domnnka ta úpln zklame. Vbec
náleží i)Ovaha Julianova mezi povahy zastavené, tedy nedramatické,

ano i sama okolnost, že císa Odpadlík na konec — ku podivu —
stane se vzdor atheismu svému v podstat vlastn kesanem, vyzna-

vaem milosti a dobra, má píchu víc epickou než dramatickou ; nebo
Julian tam pomstychtivému Markovi vražedný a velezradný zámr pesné
po kesansku odpouští, kdežto Markus a Zoé, pi vší své kesanské
horlivosti, stanou se pohany, nemajíce smyslu než pro pomstu, což se

u irrvnich kesan velice pravd nepodobn nese. i chtl tím autor

naznaiti, že netoliko Julian, ale též Ursulovy dti staly se jaksi od-

padlíky ? Nezdá se, nebo dojmu, že Markus a Zoé zvrhli se též v apo-

staty, nabýváme jako mimo vli spisovatelovu, což úin pátého jednání,

jinak namnoze psobivého, dosti nemile kazí. Poslední slovo dozní.

Odpadlictví podlehlo a kesanství domohlo se vítzství : pro, táže se
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pozorovatel, drama tento zvrat ve svtových djinách, toto vítzství

stedovká nepokusilo se vysvtliti?

Markus, jenž hlavní protihru proti Julianovi v rukou má, vnikne

v tetím jednání do císaského paláce, kde pojednou svoji milenku

zoufale volati slyší a v zákulisí mrtvou nalezne : výstup tento jest opt
nemálo effektní, avšak snad by ješt mocnji psobil, kdy by jej byl

spisovatel zosnoval tak, že se Markus stává vinným Lilézinou smrtí

práv, když a ponvadž ji zachrániti chce. V druhem djství chce biskup

Basil Markovu nevstu zkoušeti po spsobu Domitianov, kesan po

spsob pronásledovatele kesanv: postaví na schody k východu z ka-

takomb vedoucí krucifix, a Liléz má své kesanské smýšlení tím osvditi,

že krucifix ten za žádnou podmínkou nepekroí : Liléz jej posléze pe-
kroí pec, avšak nezape tím nikterak kesanskos víry své, nýbrž jedná

spíše jako dobrá kesanka, protože spchá spasit svého ženicha —
konflikt výstupu toho je tedy pouze zdánlivý. Vždy ušlechtilá Liléz

ani pozdji zúmysln kesany císai zraditi nechce, a když je pak

pece zradí, uiní to jediné v nejvtším rozilení, a jestliže hned po té

neúmyslnou zradu úmysln dokonává, vybouje z mezí své povahy tak,

že pestává býti Lilézou. Prokopius a Zoé, která pece katastrofu

rekovu zpsobí, dostanou se teprve v popedí, když se kus ke konci

chýliti poíná — a proto ta mdloba, která jest jejich píznakem. Pro
Zoé, když její milovaný Prokopius jest toliko jat, netouží k nmu jíti,

s ním zápasiti nebo zemíti? Jak to, že Zoé, kesanka prvních dob,

umírá samoirašdou? jaká to kesanka? Kdo má Prokopiovi, který se

vtším dílem v pozadí drží, pojednou bez úsmvu víru dáti, když projeví

úmysl zmocniti se císaského stolce po Julianovi? Dstojn pojat a vy-

podoben jest Basil, a škoda, že jeho úloha pedasn, ped peripetií

a katastrofou se koní.

Technika kusu má tu pednost do sebe, že výkonným silám

na nejednom míst, zejména ve sklonech výstupv a výjevv podává
píležitost, aby obecenstvo uchvátily, jež tím zase podntu nabývá,

by svou velikou náklonnost ke spisovateli hlunou a astou pochvalou

na jevo dávalo. Máli se však íci pravda celá, nesmí se zamleti, že

jako jiné hry Vrchlického, též Julian Apostata technické vady má.

První jednání podává pouze ás exposice, jasn ovšem, avšak ponkud
jednotvárn, totiž hlavn výslechy, a teprve drnhé a tvrté jednání

exposici doplují. Stejn choulostivé vady má aicliitcktonika kusu vbec,
tak že tento již proto nemže považován býti za pesnou tragédii,

nýbrž za bistorijni drama. Mezery v motivaci jsou hojné. Nkolik jsem

jich už uvedl; zde bud ukázáno ješt na jednu. Kterak jest možno,

aby se Markus nebo Zoé v pátém djství dostali tak snadno do stanu

Julianova? Spisovatel uinil si to pohotilné. Protože se Julian nedává

stežiti ! Kdož jsi fanatik, v si tomu ! Místem dialog neprostedkované
peskakuje — snad že tam režisérský škrt udlal mezeru, která z-
stala nezaplnnon.

Nedsledný kolísavec Julian Apostata viru v dramatické nadání

Vrchlického nezvýšil. Vrchlický není ovšem ani první ani poslední dra-

matik, který se zmýlil, ale niýlka ta mu tnsím spíše literárn prospje,

iicž uškodí. Píšt p^dc obrnn do boje, a víc jemu než Julianovi
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vyletíš."

Hned ve své úvaze Zvíkovského raráška pirovnal jsem rozkošníka

Mikuláše Daického z Heslová, který se tam paní Elišce /e Švamberka

dotrné a bezúspéšné dvoí, k siru Johnu Falstaffovi, a lile — novou

jeilnoaktovou veselohrou Ladislava Stroupežnického, Pani minc-

ni istravou, která se Zvíkovským raráškem jakous bujarou volnou diva-

delní dyologii tvoí, podoba obou téchto urozených pán bratí z raokr'

tvrti ješt více vzrostla. Sir John i pan Mikuláš jsou totiž povedeni

staí hýilové, vytloukai hospod, frejíi a nepokojní obané, oba milují

vtip k vli vtipu, žert k vli žertu, dobrodružství k vli dobrodružství,

ale kdežto ve Falstafifovi nedostižný výtvor, pravý div geniálního angli-

ckého humoru spatujeme, vlichotí se Daický v naše srdce jakožto

horlivý národovec a cituplný, v dob poteby k dobrému skutku obétovné

náchylný muž.

Jakkoliv se kus nazývá Paní mincmistrová, jest Daický hlavním

jejím, aktivn komickým rekem, tebaže dva z pedních výkon svých,

exposiní a katastrofní, neprovede na jevišti samém. Bez pochyby pe-
ložil je spisovatel za jevišt proto, že chtl zachovati jednotu místa.

Prvním svým bujn rozmarným výkonem nápodobí Daický ponkud
pana Krištofa ze Švamberka ze Zvíkovského raráška : líbá totiž ne-

l)ravá ústa — spokojuje se tedy na stará léta pouhou hubikou, kdežto

ve Zvíkovském raráškovi baží po smlejších cílech. Daický líbá z ryzé

bujarosti, ze tverácké hospodní sázky — Falstaff by líbal, aby od

líbané vylákal nových penz na sekt. Zajisté schváln vybral si Daický
k líbání svému paniku takovou, které je hubika nebo teba kopa

hubiek od kohokoliv milejší než nejkrásnjší hudba v Sedleckém kostele,

ped nímž hubiku tu obdržela; nebo paní Žofka, mladiká manželka

détinného starce Tobiáše Tísky, který jak minci královskou tak líbezné

tóny na pozoun vyrážeti umí, nemá pomyšlení dlouho se rozpakovati

ani tehdy, když jí všetený Nnleek David Volfram, rud i kyzv horních

a ženských srdcí šmelcí kunštovný, navrhne, aby s ním prchla. Ze
Daický únos tento vasn zamezí, jest jeho druhým hlavním inem,
jejž mimo jevišt vykoná. Daický, nkdejší záletník za cizí ženou,

nyní záletnictví stíhá. Falstaff — ten by snad radji byl Davidovi za

peníze pomohl. Nmeek Volfram unášel s cizí manželkou také množství

tolar z královské mince a za tisíce královských rud: Daický tedy

zajetím Volramovým a odkrytím jeho špatnosti provede in do jisté

nepopiratelné míry záslužný o prospch poctivého eského živlu, vlasti

a panovníka a pomže k žádoucímu vítzství eské práci proti nmour-
skému vydéraství. Bylo však na mále, že by podnik ten byl uskuteniti

nemohl. Uml pan Mikuláš peprné satirické verše skládati, a že se

Volfram šlehy tmi trefeným cítí, donutí Daického, by se s ním pro

n bil, a za to, že se potýkal, má Daický bu ihned jíti do vzení
nebo do té doby, než bude nález potvrzen, vymaniti se dvma tisíci

tolar jakožto rukojemstvím. Ale kde vzíti na rychlo tolik tolar?
V tomto kritickém okamžiku podá mu pomocnou ruku s dvma tisíci

tolary paní mincmistrová, Ludmila z Vesovic — a práv proto, že

tato paní, která krom toho také svou láskou k evangelickému reli-
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gionu a žárlivostí na svoje ženská práva imponuje, tímto rozhodným

zakroením dobré vci k vítzství dopomže, ml Stroupežnický právo

kus Paní mincmistrovou nazvati. Ludmila nemá prostopášného pana

Mikuláše zrovna v lásce ani v úct, a teprve když od maršejdnika

lirtnického zví, že ho Daický na svj peníz ze sesuté šachty vykopati

dal, a když od Daického slyší, kterak spisovatelstvím o estnou pa-

mátku svého jména peuje, nakloní se mu, a takž se místo Daického
dostane chycený Volfram do vzení — k naší lítosti, nebo bychom si

radji páli, aby ho byl spisovatel veselohern vypravil nkam za uza-

vené území. Též vypravování Brtnického, jaké úzkosti v poboené
šacht pežil, svým kormutlivým rázem jednotnou náladu veseloherní

ruší. Spisovatel následoval v tom Francouze, kteí dobe vypozorovali,

jak takovýto larmoyantní výstup diváka hne, upoutá i získá. Francouze

pipomíná také cestika, již vykoná psaníko Volframovo paní Žoce
dopsané, by s ním prchla, i romantický pomr slabých tchto dvou

lidiek. K zrnitým vtipm zavdává podnt pokuta, jež pana Mikuláše

za políbení Žofky stihnouti má: jest odsouzen vydlážditi takový kus

cesty od kostela sv. Barbory ke kostelu sv. Jakuba, jaký objem má
jeho dm: „Krátké líbání, dlouhé dláždní," vzdechne si nad tím po-

vedený Daický s humorem. Vbec oplývá Páni mincmistrová prosto-

milými a rozpustilými podrobnostmi, tak že divák skoro neustane se

usmívati a místem i v rušivý smích propukne.

Novinka Stroupežnického jest výsledkem nevšedních studií, které

jí dodávají šavnatého koloritu a které se zvláš nápadn v pehojném
užívání tehdejšího názvosloví horního jeví. Nikde zajisté spisovatelovi

v údl nepipadá tak rozsáhlé právo užívati nmeckých výraz jako

v žertovné, ze šestnáctého století erpané a na Horách Kutnách ode-

hrávané he, avšak podle mého mínní byl v tomto práv u nás vrchol

spíše pekroen než nedosažen. Jídlo nemže složeno býti ze samých
omastk. — Pani mincmistrová trvá pl druhé hodiny ; odhodlali se

ji spisovatel zkrátiti, ml by se také odhodlati, aby k ní pibásnil

tetí len: abychom mli volnou žertovnou trilogii ve své divadelní

slovesnosti.

Paní mincmistrová znaí veselou bitvu na pd domácí látky

eským humorem vyhranou. František Zúkrcjs.
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Samohrady.

Komán
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Vácslava Vlka.
(Pokr»e(iváii(.)

Iv n i h a t ctí.

1.

alezena ! Nalezena!" znlo od úst k ústm v zástupu hleda-

jících, když Macínek k nmu dobhl.

'sf \ Pohíchu nebylo lze nad touto zprávou z celého srdce

)( L zajásati. Vznešená paní byla nalezena — však zdali také za-

*^ chránna ?

„Nalezena," opakoval hrab Treuland, když byl všechno vyslechnul,

„nalezena — ale v jakém stavu! .
."

„Bh jest mocen," tšil jej páter Mudroch, „pomže i dále!"

Inspektor Tatoun, provázeje hrabte po druhé stran, spchal
doložiti : „Již v tom zjevn vidti boží prst, že když byla nouze nej-

vyšší, vedl k Její Osvícenosti zrovna lékae, aby pomoc byla nejbližší."

Ani stín nepejnosti nezavadil pi tom o duši inspektorovu —
co mu ta slova inilo ponkud obtížnými, byla jen velmi kvapná chze,
pi níž nemohl hrabcímu pánu tak dobe staiti jako statný zámecký
kaplan.

Dorazili ke stavením Samohradským. Po silnici, do níž cesta

jejich malý kousek dále ústila, tiše brel lehký vz.
„Desetkrát radši — " zabdoval odtamtud mužský hlas, pláem

perývaný — „desetkrát radši chtl bych se já sám položiti do hrobu!"

Hned potom picházel pánm vstíc opt Macínek, prve s Argusem
o dobrý hon je pedbhnuv.

„Kdo to tam naíká?" otázal se ho páter Mudroch.

„Strýc Tydlidát."

„To už zas odjíždí k Samohradm," prohodil inspektor.

„Nco nového jsi od nho zvdl?" ozval se hrab.
„Jen to," hlásil hoch, „že Její Osvicenos je u pana doktora."

„Jak to?"

„V jeho dom."
Tato novina a starcv náek potvrzovaly zlou pedtuchu Bélovu —

dal se skoro do klusu. Ped bytem Ludikarovým se zastavil.

„Pánové," promluvil k svým prvodím, „za vaše pátelské úa-
stenství, za vaši ochotnou pomoc moje vroucí díky ! Jsem vám velice

zavázán."

I obrátil se k domovním dveím, u kterých ped ním již páter

Mudroch stanul a které již byly dokoán. Sotva pes jich práh vkroil

do tmavé sín, otevely se jedny dvée — proti domácí lékárn — a z nich.
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ilr/h \ rukou svtlo, vybhla paní Božena. Obliej její, bledý jako

kíida, i)okryt byl písmem bolestného úžasu ale i písmem modlitby,

kterou i)ráv srdce její vysílalo k nebesm: „ó bože, slituj se —
piTÍspéj, zachra ji!" Nenadálá se, že tu již nyní hrabte uvidí, a když

ji kvapn pozdravoval, jen rychle hlavou pokývla.

„Musím se omlouvati — " poínal s novou úklonou kavalír.

Paní odhodlaným posunkem perušila jeho e, pokynula rukou
na dvée a zašeptala: „Rate vstoupiti."

Porozuml mžikem, že k obadnému poklonkování a jakýmkoli

[okolkm není as, a rychle vešel, kam mu ukazovala. Byl to doktorovic

hostinský pokoj, kam se na noc byla uchýlila paní Hodanová se svým
synákem, daleka všeliké pedtuchy, jak málo si tu dnes pohoví a

odpoine.

Co se Bélovu zraku uvnit nejprve namanulo, byl obraz docela

^píjemný. Na stole uprosted jtokoje stál blíže lampy samovar a u nho
íse otáela paní Hodanová ve vkusném župane, který pvabnému tílku

pejímu tuze pkn slušel. Úes její pod roztomilým epekem nebyl

)všem bezvadný, byv jen v nejvtší rychlosti do jakéhos takéhos po-

Eádku uveden : ale v tuto chvíli nemohly se takové malikosti bráti na
[zlaté vážky, krasavice sama nic na to nedbala. O hrabte jen jako

)kem zavadila ; vážn se mu uklonivši, otoila hlavinku v jinou stranu.

„Pane doktore!" ekla tichounko.

Ludikar byl v nejodlehlejším rohu svtnice nachýlen nad postelí,

jež byla na noc ustlána pro paní Augustu, a na níž ted ležela hra-

)énka Daniela. Proti ní na druhé stran pokoje v hlubokém spánku
[odpoíval Jaroš; ale kavalír na dtskou postýlku ani nepohledl.

Doktor vztýiv se postoupil píchozímu jenom na krok vstíc.

„Shledáváme se," pravil pitlumeným hlasem, „pod touto skrovnou

techou — —

"

„Probh, kterak jest — ?"* vskoil mu hrab starostliv do ei.
„Píliš mnoho na tom záleželo, aby se Její Osvícenosti poskytlo

)moci rychlé —

"

„Sám bh k ni zrovna vás poslal !" opáil Béla myšlenku Ta-
>unovu.

„Aby se jí poskytnouti mohla," dokládal Ludikar, „aby nebylo

lelších, snad osudných prtah, dovolil j>íoni -oli iidivliti se s paní

irabcnkou pro první chvíli sem."

Kavalír stál proti doktorovi tak. že z postele nevidl blavy, nýbrž

jen blourkou svrchuici, kterou manželka jeho byla pikryta. Vedle

)stele stála židle, pes kterou byl pehozen erný ženský šat —
lokrý, uplouhaný — a na podlaze stála drobounká ženská obuv ve

IVU velmi zbdovaném. Bélovi pebhl po tle mráz, když oko jeho

tyto pedmty padlo.

V tom se peina na loži poala pohybovati. Léka se obrátil,

hrab spatil obliej své choti.

„Nebesa!" zvolal všecek udšen. „Vždyí mia zápolí se smrtí!"

Ludikar dával mu znamení, aby takové výkiky k sluchu nemocné
lepronikly. Tu již také k loži piskoil páter Mudroch. kt*'rv vfšfd

Ka hrabtem do svtnice Šetrné byl opodál stanul.
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„Jesu Kriste!" bdoval rukama lom. „riblí/ila se poslední

liudiiia její — teba ji rychle opatiti svatými svátostmi!"

Doktor chlácholil i jeho.

„Už s ní bylo mnohem he," pravil k hrabti, — „už byla

v skutku v náruí smrti, však nyní se navrací do života."

Slova ta i)ronikala sice k lJ(''lovu sluchu, ale ne k jeho srdci.

Jak jim ml dáti víru, když manželka jeho tu ped ním na celém tle

keovit sebou trhala a zmítala, oi majíc zavené, obliej zsinalý,

násilnou bolestí zkroucený, slovem smrtelný.

„Byla bez sebe, zkehlá — " vysvtloval potichu doktor, „nyní

lomcuje jí tesavka, ale to pejde —

"

„Vy m jen tak tšíte," zašeptal hrab, — „nechcete mi vzíti

všecku nadji rázem — !"

„Nikoliv, Osvícenosti, pravím pouhou pravdu. Co by tu prosplo
pclhávání sebe lépe mínné! Pohroma, jižjiž nejhorším hrozivší, jest

zažehnána, ale ovšem ne vážné nebezpeenství."

„Caj jest hotov," hlásila domácí paní svému manželovi, pistu-

pujíc s nádobkou vonného nápoje.

„Musíme si pomoci," odpovdl jí doktor, „aby ho paní hrabnka
požila." — K paní Auguste dokládal: „Rate Jeho Osvícenosti podati

sedadlo a také jemu posloužiti touto nevinnou medicínou."

Bylo to šetrným vyzváním, aby hrab od lože odstoupil; vyhovl
nm, ponechávaje Danu v rukou manžel doktorových. Obraceje se

k paní Auguste ani si hrub nepovšimnul, že páter Mudroch vychází

z pokoje.

Knz vracel se k ostatním pánm, kteí ped domem ekali na

zprávu, jak se nešastné paní vede ; chlácholením Ludikarovým nebyl

ukonejšen.

„Marná všecka nadje," bylo jádro jeho zvsti, když se páni

venku kolem nho shrnuli, „leda by bh ráil zpsobiti zázrak!"

S takovou se všichni vraceli dom. Od stavení k stavení roz-

svcovalo se v oknech, jako by teprve nastával veer; uvnit ti, kteí
ješt odpoinku neokusili, neinili k nmu ani te píprav, a ti, kteí už

spali, nyní povstávali a sestupovali se s ostatními k smutné besed . . .

Ta, jejíž jméno všichni mli na rtech, pro kterou se všechny

mysli hluboce kormoutily, po nkteré chvíli se na loži svém stišila.

Zdálo se, že upadá v dímotu.
„Nyní," pravil doktor ke kavalírovi, „budeli Vaší Osvícenosti

libo, mohla by už paní hrabnka dopravena býti do zámku."
Hnedle potom Béla odcházel od Ludikar ; cestou stavl se na

pošt, jejíž hlava také posud s rodinou svou bdla. Tam napsal telegram,

který poínal slovy : „Hrozné, netušené neštstí !" — a konil: „Posud
ve svrchovaném nebezpeí života." Telegram byl odeslán jednou do
Vídn knížeti Felix Samburgovi, jednou do Prahy knžn Lydii,

jednou kamsi do Vlach hrabnce Treulandové, matce Bélov.
V zámku tžce zkoušený manžel s pomocí Valentinovou spchal

vymnit nkteré provlhlé ásti svého odvu, co zatím Filip zapahal
do koáru a Ida, hoem sotva na nohou se držíc, pro velitelku svou

shledávala potebný oblek, jakož i teplé pokrývky, ve kterých by ji
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pevezli. Když pak s hrabtem usedla do vozu, skryla obliej do dlaní

a stkala nejinak, než jako by jeli na poheb.

„Milá, dobrá sleno," pravil jí pán, „musíme své bolestné city

pemáhati. Již k vli hrabnce : ona nesmí na nás vidti, že je s ní

zle — musíme initi, jako by se nic nebylo stalo, jako by nic ne-

hrozilo."

V dom doktorov bdli u Dany poád všichni ti peliví ošeto-
vatelé. Paní Augusta vdla ovšem, že jí tu již není potebí, že snad
tu již není docela nic platná, však aby si sama šla pohovt, na to ne-

mla pomyšlení.

Ona byla prve proti hrabnce nejdéle zaujata. Pokládala ji za

hrdopyšnou aristokratku : ale tím hloubji do duše jí dojímalo, když ji

nyní spatovala tak zuboženou. Nedosti toho ; byla se na ni horšila,

domnívajíc se, že byla lhostejnou k svému dítti, že ani nemla mate-
ského citu : a zatím se ukázalo, jak veliká jest hrabnina láska k ztra-

cenému synákovi, že ho nijak oželeti nemže, že ztráta jeho drásá

její útroby, hubí její tlo i jejího ducha. Tulila se s láskou k jejímu

Jarošovi, byla vera sama na Selance, když od doktora zvdla, že tam
mešká ošetovatelka jedináka jejího, objímala ji a líbala . . . Te
bylo nade všecku pochybu zjevno, že má velmi dobré srdce, ale i to,

že pi svém vznešeném rod, pi všem bohatství a lesku svém proti

ženám mšanským — jako proti ní a paní Božen — štstím jest

chudá.

Slovem, paní Augusta byla osudem jejím všecka otesena, i byla

by v tu chvíli ochotn svolila k velikým obtem, kdy by jí byla mohla
poskytnouti pomoci neb úlevy . , .

Když hrab s Idou k loži paninu pistoupili, ležela tu bez po-
hnutí jako v hlubokém snu.

„Zajisté se jí ulevilo a polehilo," pravila šeptem domácí paní,

..['láv nyní jest tak klidná —

"

„Bylo by škoda ji z toho vytrhovati," dodávala podobn paní

liodanová.

„Neuiníme toho," spchal ji ujistiti kavalír — „pokáme, i)okud
by >e nevytrhla."

„Dlouho to sotva bude trvati," podotknul Ludikar; „bude nyní

drahné ješt zmítána tlesným i duševním neklidem."

„Bude vbec tolik potebovati další pomoci vaší," vece hrab,
„že musím prositi, abyste se s námi pro dnešní noc již vbec do
zámku pesthoval."

l»(»ktor se poklonil.

A nebudouli dámy proti tomu protestovati," dokládal kavalír,

./• j(; chceme zbaviti mužské ochrany."

„Nebudeme se tu obávati o sel)e," pravila významn paní Božena.
Hrab jal se jí a paní Hodanové dkovati za laskavé služl)y,

které manželce jeho prokázaly. Skromnými námitkami jejich stával se

jen ješt výmluvnéjším a velejším, když se v tom Ludikar ramene
jfho dotknul a beze slova na nemocnou ukázal.

Mla oi otevené i zdála se pozorné naslouchati, však hledla
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upené ped sebe, na nikoho z pítomných. Béla pistoupil k loži a

sehnul se k ní.

„Je ti už lépe?" tázal se zjemnélým hlasem.

Bylo to zase první slovo po osudné rozmluv verejšího podveera,

ve které jí byl oznámil svou nezmnitelnou vli, že ji odsud odveze,

a kterou asi podstatn k tomu pispl, že pak noní dobou zámek
opustila . . . Potom shledal se s ní až tady, ale ona v první tu hodinu

nejen slova z úst nevypustila, nýbrž nepocliybn nikoho ani nejjoznávala.

Také nyní k otázce jeho nedala nijaké odpovdi, a patila dále

jinam, jako by tu mimo ni živé duše nebylo. Oko mla zamžené ale

líce rumnná.
On pohladil jí vlasy a položil jí lehounce pravici na elo.

„Jest horké," pravil jako prve. „Snad té hlava bolí — i nco
jiného?"

I uchopil ji levicí za ruku, která pod peinou vynívala, jako by

chtla závoditi s její blostí. Tu se nemocná lehce zachvla a zraky

její poaly neklidn tkati. Manžela se jimi jednou, dvakrát dotkla, ale

jen plaše, docela cize ; déle popatila na Idu, která také blíže pokroila,

však žádné hnutí v pohledu jejím neprozrazovalo, že jest jí vítána neb

i jen povdomá.
„Dano," ozval se opt hrab, „slyšíšli m?"
Upela oi na doktora, jako by on to k ní mluvil.

„Pozoruješ, že nejsi doma?" pokraoval lichotivé Béla. „Ano,

zde jsi jen hostem — peješ si, abychom t dopravili do tvé komnaty?"
Rtové její poali se slab pohybovati — všichni pítomní zatajili

v prsou dech.

„Lajoš ..." bylo jediné slovo, které srozumiteln vyslovila,

zraku s Ludikara nestrhujíc.

V pokoji nastoupil okamžik hlubokého, trapného ticha. Potom
snažil se hrab úlohu svou provádti dále.

„Budeš tak hodná," pravil, „dáš se opatiti teplým odvem?
Bude to malé nepohodlí, ale potrvá jen krátkou chviliku — pak už

pokojn odpoineš."

„Dít ..." promluvila nemocná polohlasit.

Hrab vzdal se nadje, že by další domlouvání jeho mlo lepší

úspch — vždy Dana dle všeho žádnému ze slov jeho neporozumla I

„Marno ..." pravil zvolna se pozdvihuje. „Hlete ji obléci,"

obrátil se ke komorné.

Když pak ona po odvu sahala a ob domácí dámy pistoupily,

aby jí pi tom nesnadném úkolu byly nápomocny, páni se šetrn od-

vrátili a vzdálili ke dveím.
Hrab chtl od doktora vyzvdti, jaký asi obrat vezme choroba

manželina. Však hovor, jejž o tom zahájili, brzy byl perušen.

Hrabnka porozumvši, že s ni chtjí pedsevzíti njakou zmnu,
zavrtla hlavou. Když se jí komorná mkkými a sladkými slovy jala

pimlouvati, uinila levicí odmítavý posunk. Ida nedala se ani tím

odbyti; pokraujíc ve svých prosbách vpravila ruku svou pod polštá,

na nmž hlava velitelina odpoívala, chtjíc ji tím spíše pohnouti,

aby se na loži posadila.
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„Ne!** zvolala ona tak urit, že komorná pozbyla odvahy dále

vli její napí jednati. Vztýila se a ohledla po hrabti, jako by hle-

dala rady.

„Snad ani nechápe, co na ní chceme," povzdechl on, vrátil se

k posteli a pokoušel se opt sám nemocnou pouiti a ku pání svému

nakloniti.

Nehledla na nj, ležela s pivenýma oima, však zdálo se, že

hlasu jeho naslouchá. Nesvdila, aniž odpírala; však když i on se jí

rukou dotekl, trhla sebou, jako by jí byl zpsobil bolestnou ránu.

„Necitelný!" zastenala.

„Nikdo ti nechce ublížiti," chlácholil ji Béla, „vždy jsem to já,

tvj manžel — —

"

„Necht mne!"
„Jde jenom o nkolik krok — peneseme t — —

"

„Zstanu tady! .
."

„Drahá Dano!"
„Tady — u svého dítte! .

."

Hrab pochopil, eho se cho jeho domnívá — spojovala ve

zmatené mysli své slova jeho poád s osudnou verejší rozmluvou.

„Vždy já nehodlám — " poal koktati.

„Nedám se odtrhnouti! . ." zvolala ona s vtší prudkostí a sama
se na posteli vztýila.

„Ida t jen do šat zavine —

"

Komorná ku pokynutí kavalírovu rychle kladla odv na panino

télo. Však ona ji mocné odstrila.

„Pry!" vykikla hnvivé i bolestn zárove.
Ida stanula všecka zaražena.

„Nemžeme na to dbáti," promluvil rychle hrab. „Neváhejte —
^iH-cliMjte!"

Já zstanu!" bránila se Dana.

„Zstaneš na Samohradé — zajisté — jak dlouho se ti bude
líbiti — jenom — —

"

Domluva jeho mla u nemocné spíše opaný úinek.
„Nedám se odvleci !" zaikala zoufale a všecko se sebe shodila.

„Nic naplat, sleno — " pobízel hrab komornou.

„Pry! Pry!" opáila Dana — a no/ so kdo nadál, vyskoila
z lože.

„Nedotírejte nu ni tolik!" zvolala lítostivé paní Hozena, nemohouc
se tomu déle dívati. „Vždy jde o její zdraví — snad i o její život!"

Hrabnka obrátila se po jejím hlase, utkvla na ní za okamžik
/r:.l.Mi!. pak s bolestným zaúpním otoila páže své kol jcjílio t('lii.

\ opt všichni pítomni na chvilku onéméli.

„(io dlati?" otázal se potom kavalír lékae, který se ovšem
také již byl ke skujdné pimísil.

„Jest to jen neblahá pravda," odpovidal vážné, „že by všelikým

násilným /ailiá/cníin iludi paní lirulxMikv velmi škodlivé se niolil

zjititi.
"^

., i'.»i\ iKiiii ii'/.i)>>,t ne/ lutciiali ji ii.i pokoji."

„Ten jest jí nyní na<ie všecky léky."
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„A milé nezbývá než prositi vás, abyste jí ješt déle dopáli

svého laskavého pohostinství. Lepšího ošetení by bez toho nikde míti

nemohla."

Nežli doktor na tuto dvornou poznámku kavalírovu mohl néco

odtušiti, ozvaly se z ženské skupiny výkiky nového leknutí. Urabénka

najednou pozbyla vlády — klesala bez obrany na zem, a když se dámy
snažily ji udržeti, poéala télem jejím znova lomcovati a zmítati mrazivá

ziniice.

11.

Po celou hodinu inusil se hrab Treuland zaso dívati útrapám

manželiným a usilovnému vynasnažení jak dr. Ludikara tak jeho

sliných pomocnic, aby jí navrátili klid, ze kterého tak nevhod byla

vyburcována. On sám pi tom byl docela trpným svdkem, nebot

ochotné posluhy bylo tu až nazbyt, on i)ak mimo to nejen niím jii-

spti nedovedl, nýbrž ml i málo potšitelné vdomí, že nesmí Dané

ani vstupovati na oi, aby u ní již pouhou pítomností svou nekazil,

co jiní s takou tžkostí napravovali.

Nebyl tu nic pláten, ano byl tu jen na pekážku, ale nemohl se

vzdáliti — co by si byli ti lidé o nm pomyslili! Byla to hrozná noc!

Prométheus ke své skále etzy pikutý nemohl se he míti než on

zde na mkké pohovce pesedávaje.

Konen — konen pišla chvíle asi)oú njaké úlevy. Nemocná
se opt stišila, a tu doktor urit prohlásil, že není dokonce žádoucno,

aby tu s ní déle trvala celá spolenost, že bude s vtším pro ni prospchem,

aby tu zstala jediná ošetovatelka, a tou že chce na každý spsob
býti jeho cho. Hrabte ujistil, že se v nejbližších hodinách nepotebuje

nijakými obavami znepokojovati, i žádal ho dtkliv, aby tlu svému

posléze též dopál potebného odpoinku.

První odcházela z pokoje paní Augusta; Jaroše tu na postýlce

jeho nechávala, vdouc, že se asi do bílého dne neprobudí, když pi
posavadním hluku tak pevn spal, jako by vkol panovalo nejhlubší

ticho; nad to ji pítelkyn Božena ješt dala ubezpeení, žo si tu

i jeho bére na starost.

Hrab se ješt trochu zdráhal, více na oko než do pravdy ; ale

doktor nepovolil a usnadnil mu odchod i tím, že jej sám až k zámku

vyprovodil.

Také slenu Idu vybízeli, aby se tu dnes již nemeškala; však

ona ani na okamžik nepipustila možnost, aby velitelku svou v tchto

osudných hodinách mla opustiti a cele cizím rukám, teba sebe peli-

vjším a nžnjším, ponechati; její pedevším bylo povinností, aby tu

nad ní bdla. Paní Božena, když zstaly u nemocné samy dv, stží

jen zlomila v ní úmysl, státi poád nad paniným ložem.

„Mžeme se stídati," domlouvala jí. „Uložte se tuto na pohovku

i hlete zdímnouti, abyste se posilnila. Pozdji postoupím vám své

místo, a kdy by teba bylo, ihned vás zbudím."

Komorná povolila jen v tom, že usedla stranou na pohovku, do

pítmí umle zpsobeného, a že docela umlkla, však oí s hrabnky

m
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nespouštla. Tu ješt padla ua ni nová tesknota, že ji poznovu slzy

do oí vstoupily; zvlášt tkliv dojímalo jí, že jí tu paní její nepo-

znala, že ji nevrle od sebe odstrila — její „Pry!" nepestávalo jí

zníti v uších a bodalo ji do srdce.

Když i)otom ticho vkol poád niím jiným rušeno nebylo než

jen hlasitjším oddechnutím hrabniným, umírnili se i bolestní citové

Idiny a tlesné umdlení pekonalo sílu jejího ducha. Nepozorovan,

jako kradmo sevela se jí víka — a paní Božena spokojen si hlavou

pokývla vidouc, jak v náruí spánku zapomíná všech trudv a trampot.

Ona sama nemusila se proti dímot dokonce nic brániti, oi
její byly bdlé jako kdy za plesové noci. Od oné rozmluvy, kde si

o Methodii ekla: „Je svtice" — nezídka veer ukládajíc se na

lžko pomyslila sob, co v sobeckém, rozmailém pohodlí prospí nocí,

kdežto pítelkyn její, k panskému životu zrozená, tím asem koná

skutky ctnosti a svatosti. Dnes jednou naskytla se také jí píležitos,

i sloužila hrabnce se svatou horlivostí.

Ostatn v tchto pozdních hodinách bylo služeb jejích velmi po-

skrovnu teba. Spánek nemocné nebyl hluboký, namnoze trvala v jakémsi

polobdéni a polosnní, ale nedsila a nejitila se, jen chvílemi se vy-

trhovala, nepokojné se pehodila, blouzniv zahovoila, však obyejn
brzy opét se mírnila a utichala.

Zídka otevela oi tak, aby se mohlo za to míti, že se probrala

ze sna. Na otázky, jež k ní Božena uinila — a bylo jich tuze málo —
nedávala slovy odpov, ale nkolikrát v tch hodinách, když se nad

ní sklánla nebo nco jí opravovala, nemocná chopila ji za ruku, tiskla

i táhla ji k sobe, jednou i k samým rtm svým ji piblížila.

Starostlivá ošetovatelka nemohla míti potuchy, co jest pravou

toho píinou. Když se Dana prve odvedení svému vzpírala, Boženin

hlas uslyšela a pólo povdomou tvá uvidla, zrodilo se v zamžené její

mysli domnní: „To jest jei)tiška!" Mla ji od té chvíle za Methodii;

že nemá mniského roucha, zcela jí ušlo. Ve zmatených vidinách,

které jí ukazovala chorobná její fantasie, objevoval se poád i obraz

eholní sestry; když se zrak její ponkud vyjasnil, domnívala se ji

spatovati vedle svého lože . . .

Poal svítati nový den. Svtlo lampy pomalu bledlo, až se stalo

zbyteným ; v pokoji mizely noní stíny, až do nho vniknul první

paprslek vycházejícího slunce.

Na nemocné jevila se také zetelná promna, však nikoli píznivá.

Podobalo se, jako by zlé moci, která ji tížila a svírala, s píchodem
jitra pibývalo prudkosti a síly. Horeka vzrostla, hrabnka tém ne-

pestávala blouznivé mluviti, dsila se, stenala.

Noc, která v pírod ustupovala, jako by se 8 neblahými píznaky
svými tím urputnji zahostovala v jejím duchu. Vidéní za vidním,
jedno živjší a trapnjší než druhé, ji muilo. Až se jí zdálo, že ubíhá

temným lesem, za jehož kmeny v právo, v levo vykukovaly íhající

erné nestvry. Nkteré z nich podobaly se i jejímu manželovi, jiné

mly tvá sleny Blankové. I'rchala, však bolestné obtížný byl jí každý

krok. Myslila, že jí to pekážejí ledové kry, ale když popatila í)ozor-

néji, znamenala, že jsou to vlastué samé rakve. Jedna z nich náleží
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jejímu Lujošovi. Jme se jí hledati, upadá pes jiné, až nadobro po-

zbývá síly a dechu. Tu se jí v neblahém šeru opodál ukáže svétlá

postava. To byla zas Methodie — ale mla na sobe roucho snhobílé

a ásné, v jakém se zobrazují cherubové a serafové. Stála velebné

vztýena i ukazovala jí, kde jest místo synáka jejího.

Dana kvapila tam i spozorovala, že blostná postava má na sobe

vlastn roucho svatební a že se ped ní poád vzdaluje. Na míst, kdo

ji z poátku zoila, poklesla opt, však padla ne na pevnou pdu, nýbrž

do vody. Víivé, šumivé proudy ji uchvátí y — tonula v ece. A na

behu, od nhož byla zhoubným proudem odtržena, objevilo se dít.

Byl to její Lajoš. Vztahoval k ní ruky a volal úpnliv: j,Maminko !

Tady jsem! Pojdte ke mn! Maminko!"

V této úzkosti se probudila. Vidla, že neplove v hlubinách

vodních, ale odpoívá na loži. Byla pi dobrém vdomí — a pece
slyšela zeteln dtský hlas, an volá: „Maminko! Maminko!" Trýze
píšerného sna ustoupila libému pocitu.

Nebyl to žádný smyslový klam. Malý Jaroš na své postýlce ko-

nen také otevel oi, podíval se na místo, kde matka spávala, i jal

se ji jak obyejn buditi. Když se neozývala, volal hlasitji.

Paní Božena zrovna byla na nkolik okamžik z pokoje odešla,

aby slenu Idu zavedla jinam k ranní úprav ; nyní vracela se s man-
želem. Co ten po špikách pistoupil k loži hrabninu, soud dle

pohledu jejího, že posavado dímá, chof jeho rychle hošíkovi obula

uchystané punošky a stevíky a oblekla jej do teplého župánku.

„Pro vy?" tázal se on. „Pro ne maminka?"

V Dan vznikala domnnka, že snad se jí naplnilo, po em se

onehdy tak rozdychtila : že milé dít, Lajošovi jejímu tolik podobné,

pece k ní se pesthovalo a s ní noclehovalo. Ale již byla tou mrou
pestrašena, již tak málo vila nemu píjemnému, že se nyní bála

otevíti oi, aby libý obraz hned opt ií nezmizel a na míst jeho se

oi)t neukázala šklebivá hrza.

Zatím paní Božena Jaroše sundala s postýlky.

„Už rostou?" obrátil on se k doktorovi.

„Kdo?" ptal se tento tichým hlasem.

„No — boby!"

„Aha," vzpomnl si Ludikar, ím se dti vera v zahrádce za-

mstnávaly. „Podívej se z okna."

Hošík poslechl.

„Jejej!" zvolal. „Vždy je tam sníh!"

„Však nebude dlouho trvati."

„To jim bude zima, že?" staral se Jaroš o milé boby.

„Nic jim to neuškodí. Snhem navlhne pda, a ony pak tím

rychleji porostou."

„Hodn vysoko? Až do nebe?"

„Možná až do nebe."

„Ale snad to není pravda."

„Pro pak?"

„Protože — protože to neíkáte nahlas."
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..I toto," namítal doktor, „šeptám jen, ponvadž tu nkdo
ješt spí."

I ukázal na postel.

„Maminka?" pravil hošík. „Pokejte, já se podívám."

„Jen hezky potichu."

„Aby se nezbudila?"

„Arci."'

„Ona teba už ani nespí."

1 Myslíš?"

„Teba už jen tak dlá."

„Pro?"
„Abych ješt nechtl kávu."

„Kávu ti sami dáme," ozvala se nyní pitní Božena, tolikéž šeptem.

„l'oj jen nahoru."

„No tak," svoloval Jaroš s radostnou ochotou jako k njakému
pekvapujícímu, zvlášt šastnému nápadu.

Obrátil se k odchodu. V tom sebou hrabnka na loži pohnula —
Ludikar pohlednuv na ni vidl, že bdí.

„Necht ho tady ..." vydechla patíc na nj.
Tu si vzpomnl, jak už v noci na nj zraky upírala i šeptala:

„Dít . .
." Zajisté už tehdy žádala si na nm Jaroše! Pospíšil hošíka

zadržet.

„Abychom pece maminku zbudili," našeptal mu.
„Pece? Teda!"
Vraceje se stanul Jaroš hned dole u postele.

„Já ji teba zašimrám na noze," prohodil s tajemným, tveráckým
pohledem.

„To ne —

"

„Pro? Ona m šimrává, když dlouho nevstávám. Nebo m budí

pusikováním."

Paní Božena poradila mu do ucha jiný prostedek, naež on
hned poskoiv uchopil Daninu ruku, pod peinou vynívající, a dkladn
ji políbil.

„Maminko! Dobré jitro!" zvolal.

Domnlá maminka ješt se mu neozvala, však on podotknul
k doktorovi: „Vidíte, už nespí."

,Jak to víš?"

„Drží m za ruku."

Vystoupil na špiky, vytáhl se tlem na postel, jak vysoko moiil,

a volal: „Maminko — pusu!"

Dana ohrátila k nmu obliej. Zarazil se, couvl maliko tlem,
ale oí od paní ueodvracel. Byl za okamžik jako oarován. Diváci

dychtivé ekali, co as uiní.

Pohledl mlky na Ludikara, na paní Boženu a zase na hrabnku.
„bnad jsme v zámku — ne?" prohodil potom nejisté k doktorovi.

„Což to nepoznáš V" odtušil tento.

Teprve nyní se hošík odhodlané po celém pokoji podíval a pak
i k ^vému lžku odskoil.

«No," pronášel pak svoje pesvdení, „jsme u nás."

35*
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„Jist?" ptal se ho Ludikar.

„No — tam mají jinou postýlku. Moc hezkou."

Vrátiv se k nemocné /nova si dkladné prohlížel její tvá.

„Vy jste sem pišla?" jal se vyzvídati.

Pokývla hlavou.

„A kdy?"
„V noci," odpovídal doktor místo paní.

„Když já jsem spal ?"

„Ano. Nic jsi nevdl, vid?"

„A maminka také spala? Na téhle posteli? A také nic nevdla?
Vy jste jí to musili íci?"

„Ovšem."

„A ona šla jinam? "Kam?"
„Nahoru."

„Ne do zámku?"
„Co by tam dlala?"
„No — spát na té velikánské posteli, když owa" — ukázal

hlavikou na hrabnku — „leží na maminin."
Po té poodhrnul peinu s ruky paniny a hledl se pod ní podívati.

„Vy jste ta bílá — že?" tázal se.

Nerozumla pravému smyslu jeho slov, ale opt mu posvdila.
„Aha — ta erná zstala doma, v zámku? Vy budete poád

u nás?"

Paní otoila ruku kolem jeho krku a upen hledla v jeho milá

oka. On bral to za positivní odpov.
„A pjdete také do zahrádky?"

„S tebou," zašeptala ona.

„To musíte dá pozor, kam se nesmí šlapa!"

„Pro?"
„My jsme si tam s Vlastou zasázeli boby — to by nerostly.

Já vám to místo ukážu — abyste tam nechodila."

Paní ho laskav poliladila po vlasech a po líci.

„Ješt nebudete vstáva?"

„Zstanešli u mne —

"

„Tady? Poád?"
„Chceš?"

„Ale vždy musím jí na kávu !"

„Pak zase pijdeš?"

„S Vlastou — tebas?"
„Pravda, s Vlastou."

„Vy taky musíte nahoru — potom!"

„Nahoru?"
„To. Ukážeme vám ížka — jak zobákem zvoní a sám si vodu

vytahuje. Budete to ráda vid?"
„Velmi ráda."

„A já," pokraoval horliv Jaroš, „já vám ješt ukážu zlaté

rybiky — ty sebou pkn mrskají — ve vod, a neutopí se — a ne-

jedí zlato, ani mandle, ani bodlák —

"

„Máš z nich potšení?" vpadl mu doktor do ei.

t
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No "

„A kde jsi je vzal?"

„Dostal jsem je —

"

„Od koho?"
Hošík byl tou otázkou nemálo pekvapen.
„Od koho?" opakoval rozpaité. „Já vím — taky od princezny —

ale snad od té erné. Ano?" hledal konené jistou pravdu zas u doktora.

„Dostal jsi je tuto od milostivé paní."

„Od vás?" obrátil se hošík s upímným podivením k Dané. „Ale

pece se na né podíváte, že? Ted pjdu Vlasté povédét, že jste

tady. Ta bude koukat"
!"

Odbéhl po boku paní doktorové. Když pak se po néjaké chvíli

s malou pítelkyní svou vrátil, již se tomu nedivil, že paní posavade
nevstává. Vlasta ho zatím v nejedné pííné pouila.

„Já už vím," spéchal to hrabnce dáti na srozumnou, — „vy
jste také ta erná. Ta bílá — na zdi — to byla jen podobizna."

Tu se honem zas obrátil k dívce, která se spsobnou zdrženli-

vostí 9podál stanula, však na zámecké paní oi nechati mohla.

„Podobizny," ptal se docela jiným tónem, „podobizny nejsou

nikdy živé?"

-Žeí ne."

-Ale když ješt neumely?"
„Podobizny?!" zvolala drobná jeho uitelka i spráskla nad ta-

kovým nerozumem ruky.
Jaroš arci myslil poád na osobu, kterou podobizna pedstavovala.
..Xo — podobizny," potvrzoval neohrožené svj výrok.

..Jak pak by mohly podobizny umíti," namítala Vlasta, „když
nemají duši?"

„Nemají? A pro nemají?"

„Protože je délal malí," pravila moude Vlasta, pistoupila k posteli

po bok Jarošovi, ale mluvíc k nému, neodvratné patila na hrabnku.
„Jsou jen jako živé, když jsou hodn podobny. Ale nechodí, poád
zstávají na jednom místé —

"

„I v noci?"

„To se rozumí!"

„Ani si nelehají?"

„Jako nesnídají a neobdvají, nesvlékají se a neoblékají, nc-
jrra.iijí a nemluví —

"

.,Jen se tak dív^í?"

..Dívají se, ale nic nevidí."

..To není žádná pravda!" odpíral drazné Jaroš. „Ta bílá —
\ /amku — dobe vidla — koukala se na mne — a usmívala se —

"

„Ten >i fíi krásiw' íilpt«\" proltodila Vla>ita pólo útrpné, pólo
Qštépan.

Hrabéiika pro iiiuvy (icti i)ohk'(leni svýni jtaiii Hozené projevo-
ala, že ji spolenosí jich teší.

Podobizny také nikdy nestou?" nastavoval Jaroš rozprávku.
.Inu tak," odpovídala Vlasta, — „nemže jich nic boleti."

A když je uhodí? I když je ízne — teba koka do prstu?"
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„I kdy by je na kusy rozezal."

„Ty to mají dobe!" mínil hošík — ii obrátil .se ^ otázkami \\iiii

pojednou zase k hrabnce:
„Ale ten váš chlapeek stonal?"

Vlasta jej honem zatahala za rukáv, ale on se na to neohlížel.

„Ten byl živý, vidte?" pokraoval. „Ale už není?"

„Ale Ajoši!"

„Umel?"
Holika, cítíc nevhodnos a nepíslušnos takové ei, chtla ji

zameziti aspo tím, že chlapci rukou pikryla ústa. Hrabnka však

jemné ji odtáhla, aby mohl mluviti.

„Vy jste ho dali do hrobky?"
„Ano . .

."

„Hrobka — to je kostel?"

„Kaple," pravila Vlasta, „malý kostel."

„Proto se tam chodíte modlit?"

Paní pokývla.

„My jsme vás tam vera vidli. — A on díve bhal a mluvil,

ten hošíek? A oblékal se a snídal a koupal se? A uml si hezky
hrá?"

Nyní se do toho chtla vložiti už sama paní Božena, vztahujíc

ruce k Jarošovi, aby jej odvedla stranou. Ale nemocná toho nedopustila.

„Dali jste mu tam vnce?" držel on se svého. „Hodn? On má
vnce rád?"

Rozumná a taktuplná Vlasta uchopila se nejmocnjšího prostedku,
aby hovor o tomto trapném pedmtu petrhla, na emž jí záleželo

tím více, že Jaroš v každý okamžik mohl doložiti: „Vlasta to povídala."

„Poj, Ajoši," ekla, „podíváme se na zahrádku, zdali už boby
rostou.

"

Však ani tato les nepomohla. Pítel její byl myšlenkami na

hrobku tak zaujat, že jí ani neslyšel.

„Zas tam brzy k nmu pjdete?" tázal se hrabnky.
„Ráda bych," zašeptala ona.

„Ten se asi nemže dokat! A když jdete pry, on tam zstane
docela sám?"

„Sám . .
."

„A nepláe?"
„Ach ne . .

."

„Protože má ty vnce— vite ? Smíme tam zas nkdy s Vlastou jít ?'

„A se mnou ..."
„To mu ješt njaký vnec pineseme. — Já taky umru."

„Ty ne! .
."

„I ano. Všichni umeme. Potom pijdeme do nebe. Ale to budeme
jiní — že, Vlasto?"

„Pravda."

„Budeme míti kídla," vykládal Jaroš hrabnce, však honem se

opt zeptal své malé spolenice: „Ale kde je vezmeme?"

„Od pána boha — to se ví."



Samohrady. 551

„On už je má — pro každého, kdo pijde do nebe? A jak nám

jo pilepí?"

„I což, pilepí ! On uiní, že nám narostou."

„Dá mu to tžkou práci?"

„Žádnou. On jen si nco pomyslí, a už je to."

„Jejej — a jak to mže bý?"
„O to ty se, milý hochu, nestarej."

„A budou nám pevn drže?"

„Jako ptákm drží — pece."

„A budeme taky jako ptáci líta?"

„Spíše jako andlé."

„Aha. Ale, Vlasto, nebe je vysoko?

„Moc a moc."

„Jsou tam schody?"

„I kdež pak!"

„Jak se tam teda lidé dostanou ?"

„Inu — víš, pán bh je tam k sob vezme. Pán bh všecko

mže."
„Snad jim dá ta kídla dív, a oni tam potom vyletí?"

Prostedek tento zdál se Jarošovi tak vhodný, že Vlasta svými

pokroilejšími náhledy nemohla v tomto pípad u nho náležit pro-

niknouti.

„Je s ním kiMž!" vzdychla si po chvilce nového dišputu. „P-
jdemeli pak se podívat na ty boby?" obracela mysl jeho k vcem
mén záhadným.

„Pan doktor povídal," vece on, „že ty boby porostou teba až

do nebe. Snad bysme tam mohli po nich vylez?"

Když konen již byl na odchodu do zahrádky, ješt se ode

dveí k nemocné paní rozbhl.

_Když budete stona," ekl, „to snad k vám také pijde jeptiška?"

.,Co myslíš, dít!" zakikovala ho paní Božena.

Ale hrabnka podotknutím jeho mimo nadání všecka oživla.

„6 ano," pravila, „velice bych si toho pála!"

A již se toho nespustila, až jí slíbili, že jí pivedou velebnou

sestru Methodii.

III.

.Svrchovan rozladn byl se hrab Treuland i>osléze také na lože

pevalil. Spánek od nho v té pozdní hodiné již neprchal, jenže sny,

které mu pinášel, byly málo spsobilé, aby na duchu okál.

Hned z jíorátku se mu zdálo, že se dává opera jeho Diblík,

kterou se již tak dlouho zanášel. On sám sedl v orkestru u kapolni-

ckého pultu. Ped ním bylo jevišt, jehož dekoraci vidl jen jako

v mlhách; pojednou však spozoroval, že místo tenké šry, po které

mela piletti slepice a které obecenstvo arci nemlo ani znamenati,

táhne se pes jevišt tlustý provaz. Oknem sice potom vskoilu divoká

V)>niiika Vostebalina, však nastojte, nebyla to zpvaka k tomu ústa-
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novena, nýbrž hercí^ka slena IJlanková, která do žádné opery vbec
nepatila. Ohromený skladatel dával jí dtklivá znamení, aby zmizela,

vSak ona nedbajíc na nj, jala se místo jeho melodií pednášeti po-

pvek Macínkv, asi takto pozmnný:

Až nám bud£ sedm — sedm —
sedmdesát, sedm let,

budou naše kosti dávno
v tmavém hrobe práchnivét . . .

A zpívala tato slova s tak bujnou rozpustilostí, že na hrabte

šla hrza, i kril se, aby ho lidé divadlo naplující nemohli vidti a

nespozorovali, na í vrub ta zpropadcná ženská vlastn mluví. Pojednou

po provaze cosi na jevišt piletlo — však nebyla to slei)ice, nýbrž

ervený plakát, jako plachta veliký, na nmž bylo tunými literami

ješt mnohem více vytištno, než se mezi hrabnkou Bélou a slenou

Blankovou pihodilo.

„Je to všecko pravda," promluvila ona do obecenstva, na plakát

ukazujíc, — „takhle to zaalo."

I šla k potoku, který se z istá jasná na jevišti objevil, a hodlala

sob mýti nohy. Chtje tomu zabrániti, pozdvihnul hrab svoji taktovku,

aby jí prudce nad hlavou zamával, avšak bh ví pro, piložil ji

k líci — a již vyšla stelná rána : hrab držel vlastn runici

!

„Podívejte se," bylo slyšeti zmatené hlasy, „zastelil svou man-

želku!"

A tu ped jeho oima vynášeli mrtvou Danu z Radimské hrobky.

Starý Tydlidát s Argusem šel za ní a usedav plakal.

„Stokrát radji," volal, „chtl bych sám místo ní umíti!"

„Ale to všecko se stalo jinak — to všecko není pravda — to

se mi jen zdá!" pravil sob Béla.

I podailo se mu protrhnouti tenata protivného snu
;
probudiv se

z nho byl rád, že skutenos aspo v tomto pípad jest onaejší.

Ležel odkryt, i mrazilo jej, že div zuby nedrkotal; pi tom bezdky
skrze n vydychoval slova, jichžto nápv mu nepestával v uších bueti

:

Až nám bude sedm — sedm —
sedmdesát sedm let . . .

Zabaliv se do peiny usnul brzy zase — ale ne pokojnji. erný
vír pod skalním mstkem, dobývání do krypty, cihelna, bloudní v lese,

manželka jeho v pološílené zmatenosti s lože prchající a množství

jiných poplašných obraz dlouho mu teštilo hlavu. Co v promnlivé

strakatin tchto snv zstávalo stálého, byla Macínkova písnika, která

ve bdní i snní jako bzuivá vosa jej obletovala:

Až nám bude sedm — sedm —
sedmdesát sedm let . . .

Byl už bílý den, když se hloubji do spaní zabral — a scházela

skoro už jen hodina do poledne, když z postele vyskoil.

Opozdiv se tolik, pospíchal všemožn, aby se dostal k doktorovým.

Když tam pišel, pravili mu, že nemocná dímá. Pikradl se potichounku
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k jejímu loži. V pohledu jejím marn hledal njakou stopu strastuých

událostí noních ; tváe její byly v tu chvíli jako rže, rty nachové,

celý obliej tak kvetoucí, jako by stála na vrcholu zdraví a krásy.

Co tu s doktorem, paní Boženou a slenou Idou šeptal, pohnula rtoma,

ale beze zvuku, pozdvihla na okamžik víka s oí, ale hned je opt
zavela, ze sna se nevytrhnuvši.

Potšen, že tu našel proti noci tak píznivou zmnu, pijal hrab
rád pozvání manžel doktorových a odebral se do prvního patra, kde

mu ve spolenosti dám ušla hodina tak píjemn, jak jen jí v Sanio-

hradech za nynjších pomr vbec mohl stráviti. Nejednou si v duchu
opakoval, jaká to pi všem ješt šastná náhoda, že paní Hodanová
i pani Ludikarová tu jsou, že se Dana v jich rukou octla. Pipadaly
mu jako pravé knžky Eskulapovy, Kdy by ony kolem ní nebyly, kdy
by ml nemocnou v zámku na starosti on se služebnými lidmi : pak
by situace jeho teprv byla nesnesitelná.

Ani se mu odtud nechtlo ; až když se ho Jaroš otázal, budeli

tu s nimi také obdvati, rychle povstal a porouel se, žádaje ovšem
za dovolení, aby se brzy sml navrátiti. Dole zastavil se opt u Dany

;

ted byla zas nepokojná, siln rozpálena, mluvila zmaten a jeho ne-

poznávala.

„Pro mne nepozvali k svému stolu?" pravil u sebe kráeje po
rozvlhlé cest k zámku. „U tch sliných, hodných, šlechetných paniek
nejspíše ješt na svj oistec pozapomenu."

Však ukázalo se, že jej osud zcela vhod dom odvádl. Když
v zámku neochotnou nohou vstoupil na první schod, zahrel na dvoe
vz a kon v bhu náhle zastavení hlun podkovami zazvonili o ka-

mennou dlažbu. Panská ekvipáž ze Samodrah — a kdo v ní? Matka
Danina, knžna Lydie.

Kvapné piskoil, pomáhal jí z vozu, líbal jí opt a opt ruku.

Ona po prvním kroku od koáru vysoko vzpímena stanula, za okamžik
na Bélovi utkvla okem, které jest pipraveno spatiti bolestné divadlo —
pak tichým hlasem pravila:

„Mluvte — rcete jedním slovem, jak jí jest!"

„Lépe — rozhodn lépe," ujišoval horlivé hrab. „Ale co jsme
tu zažili!"

„Profesor Lieb-All pijíždí zárove."
Pohnula maliko rukou, a on jí rychle podal rám. Zvolna

a mlky kráeli po schodech nahoru. Octnuvši se ve své komnat dala

si knžna sníti pocestný šat, naež se s vážným smutkem sjyustila do
kesla. Nežalovala slvkem, nepovzdechla, však bylo na ní vidti, že

nese bímé, na které sily její ledva staují.

„Nežli se s ní uvidím," promluvila j)o drahné pestávce, „musím
ud vás slyšeti, co se stalo. Netajte mi nieho."

Béla pustil se ochotn do vypravování, ale hned z poátku se

zajíkal. Jakožto jediný koen, ze kterého všecko neštstí vyrostlo, líil

ovšem jen bezmezný Danin zármutek pro ztracené dít, opatrné za-

mluje, že by také on byl ním pispl k chorobnénju vzrušení jejího

ducha. Pak se mu ale nedostávalo podstatné vci : píiny, která cho
jeho vera k zoufalému útéku dohnala, Jakož i náležitého odvodnní,
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pro její odchod nebyl po drahnou dol)u, neku hned, v zámku spu-

zorován.

•Knžna poslouchajíc, chvilkami jen nepatrný posunk uinila,

koneóné však se nespokojenost její pece projevila i slovy

:

„Kterak to byla opatrována! Jaké to má kolem sebe lidi!"

Pronesla to hlasem sotva slyšitelným, ale Béla dobe védél, jak

téžká v tom obsažena výitka.

Chtl i)odrobnji povdti, jak manželku hledal, však onn nutkala

jej ke spchu a konci. astji pejela si rukou obliej, pitiskla kraj-

kový šátek ke rtm, zakryla sob oi. Když dospl k tomu, v jakém
stavu Danu nalezli, povstala a skryla celý obliej ve dlaních. Pak
uinivši kvapný krok zašeptala: „Vete m k ní . .

,"

„Mla byste si prve dopáti oddechu —

"

„Pojdte!"

„Musím ješt nco doložiti —

"

„Dosti — dosti! Musím ji vidti! .
."

Hrab chopil se odloženého šatu jejího.

„Chci jen íci," pravil skoro koktaje, „že nás cesta povede

z domu."

„Co pravíte?" pozastavila se knžna nad jeho podotknutím.

„Dana není zde —

"

„Jakže?" žasla paní. „Dana není v Samohradech?!"
„Je v Samohradech — ale ne v zámku —

"

„Probh, kde tedy?!"

„V jiném dom."
Knžna patila na zet svého široce rozevenýma, strnulýma oima

;

jazyk jí na chvíli onml. (rokraování.)

Hové písemnictví.

Výpravná prosa.

Gompai a Komurasaki, japonský román, zní nadpis nejnovjší

práce Jul, Zeyerovy, vydané v Albu výtených povídek nákladem
Válekovým. Japonský román! Každá kniha Zeyerova jest jiného rázu

a podnebí a jedin ohnivá, až výstední romantinos oznauje jich

píbuzenství duševní ; leda by to nkdo ješt si pál vytknouti za znak
spolený, že každá jest také výsledkem speciálných studií, af už djišt
posunuto na Rus, do ech, Španl, Itálie, do Egypta nebo Japonska.

I náš román dýše opojnou vní nádherné pírody japonské, libuje

si v orientálsky kvtnaté mluv a reprodukuje japonské pomry, zábavy

a názory mravní, od našich podstatn odchylné. Milovati tam ovšem
umjí, jako u nás, zstávat láska, jak pkn dí básník, po tisíciletí co

lovenstvo trvá, u všech národ stejná, jako zstala stejná rže
na trnitém kei poušt. Ženy tam rovnž umjí žárliti, pelstívati, ne-

návidti, jako jinde schopny jsou rovnž nejvyšších obtí za milovanou
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bytos, zkrátka v povahách hrub rozdílu není. Proto také není divu,

že i Japonci mají svého Romea a svou Julii, kteí v japonském podání

šlovou Gompai a Komurasaki. Ovšem Gompaói má ješt ohnivjší

srdce než Romeo, an miluje nkolik dívek souasné nebo po sob
aniž pi tom míní se zproneviti své nejmilejší ze všech. Nevíme, zda

to klásti na úet romantinosti nebo pravdy, ale romantinosf zde slaví

triumfy; nebo jevišt už samo sebou vyžaduje neobmezené vlády fantasie,

pestré, mihotavé, skotaivé. Básník s velikou rutinou všecky ženské zjevy

v déji súastnil. Prvá milovnice, odmítnutá knžna, písahá Gompaimu
pomstu. Ten radji prchne a cestou pomáhá v domku loupežnickém vy-

svoboditi bohatou dívku a jednoho z nejvyšších úedník z Jeda. Oba mu
slibují vdnos, a Komurasaki — tak slula dívka — vede jej dokonce

ke svým rodim. To byla první jeho pravá láska. Rozlouiv se s ní po

njaké dob odebere se na dvr Jedský, a zde pomocí vysvobozeného

úadníka vyšine se záhy na stupe, budící u žen píze, u muž závis.

Osnují se proti nmu intriky, ale dlouho marn, posléze slabost vi
ženám pivede Gompaiho k pádu, pád však jej vrátí sob, stane se

píinou jeho sebepoziiání. Vyšed z vzení a ode všech jsa opuštn,

najde v povstné tvrti msta svou Komurasaku ve služb híchu. Zví,

že se po dlouhém vnitním boji obtovala, aby zachránila rodie pro-

následované návodem knžny Na-de-si-ky, Gompaim druhdy odmítnuté.

Gompai vykoupí svou milenku a oba se ubírají šastni k dviným
rodim. Ale ti podlehli už oba utrpení je stihnuvšímu a Komurasaki
jich následuje. Gompai zavraždí strjce všeho zla, knžnu Na-de-si-ku,

a utrpí za to rovnž smr.
Jak patrno, vyskytuje se tu dosti píležitosti k tajemnostem,

milostným scénám a vbec k lícni romantické, a Zeyer se jí uchopil

obéma rukama.

Hybná idea všeho dje jest ovšem mravná: láska k milenci a

k rodim z jedné strany a oista pádem z druhé. Ale prostedky
k cíli vedoucí jsout dle našich názor najisto nemravné : u nás dívka

volí radji smr než by propadla hanb, a jednání Gompaiho jest

rovnž nectné, nkdy odporné; dovoluje snad japonská mravouka, aby
úel posvcoval i)rostedky? My toho neumíme rozhodnouti, nejsouce

tolik znalí japonských vcí. Tolik však jest jisto, že neshodujeli se

líení se skutenými pomry, zákony a názory, jsouc ven a ven invencí

spisovatelovou, utrpí tím také esthetická hodnota, ježto nemže býti

nazváno krásným, co by svévolné porušovalo pravdu neb dobro. Že
celkový dojem tmito pochybnostmi utrpuje, nelze zapíti. — Plná zá
magického svtla východní romantiky dopadá tedy na oba hrdiny našeho
románu; chvílemi se nám podobá, jako bychom dleli v nkteré áriió

zahrad z Tisíce a jedné noci. Ale síla dramatická, která jmenovit
v (iompaim tryská, budí brzy z tohoto sna. Gompainu té síly dodává
váše ctižádosti a váše lásky. Krása a síla tlesná tuto mu získává
u žen, onano jej zas pudí stále dál a výše. Zproneviv se na krátko
Komurasacc dopouští se tím viny, za kterou následuje krutý trest : pád,

opiištnosí, opovržení; trest však byl mu oistou, poznal bludnou a

klu/kou dráhu, kterou kráel. Komurasaki jest více tichá trpitclka;

ke skutku se vzchopí, chtíc zachrániti rodie. Vrnos její byla silná
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a stálá, ob její veliká. Tou obtí však porušila vrnos, provinila se

taktéž u nemže už dojíti nezkalenélio blaha, ani když se s Gomiíaim
Hiijdou, on ji vykoupí a s ní se k jejím rodim ubírá. Cestou doví

se, že její ob byla marná, ba že rodim ješt pitížila a pvodem
jih smrti se stala. Toto vdomí Komurasaku sklátí, a Morana teprve

ji spojí s milákem, pro njž to vše podstoupila. — Ostatní povahy

drží se více v pozadí, jen knžna Na-de-si-ko zasahuje stále v dj
kižujíc cesty Gompaiovy a kazíc jeho blaho; z jin píiny intrikuje

l)roti nmu zdánlivý pítel jeho u dvora, píbuzný ])anovníkv Mubara,

a zjevná nepítelka knžna Hotaru. Ke scénám napínajícím a rozchví-

vajícím romantiností spisovatel vždy si našel píhodné místo. Vytýkáme
jen pobyt a boj v loupežnickém domku, setkání u dvora s Hotarou,

návštvy v Josivae, výroní slavnost chrámovou, noní zajetí Gompaiovo
na domnlé svatební cest s Hotarou a útk ze žaláe, zavraždní Na-

dc-si-ky. Zeyer pi takové látce mohl voln nejvlastnjšímu svému živlu

se oddati, a také tak iní. Však obáváme se, že onen neobvyklý íkajíc

déš kvtnatosti vedle zvláštních názor japonských, zkrátka celkový

ráz a ovzduší díla, nezapírajícího znak kuriosity, mnohému tenái
v požitku bude vaditi.

Kroniky, historických obrázk Koldy Malínského, vyšel

v Ottov Laciné knihovn také druhý díl ; má všecky znaky a vady

dílu prvého. Pokrauje v „pikantních" memoarech eských vlada,
smímeli tak pojmenovati dvorské pletky a milostná dobrodružství jejich,

k nimž spisovatelovo péro se zvláštní zálibou tíhne. Nalézáme tu opt
ono již vytknuté zošklivování a znechucování eských djin a nemžeme
ho ovšem ani tentokrát schváliti. Kdy by tak psal o našich djinách

cizinec, kdy by vznešené povahy jejich jako Záboje, nebo lehkomyslné

ale dobrácké, jako byl Vácslav III., tak špatil jako se dje tuto. po-

vstali bychom proti takovému „poetickému" zobrazování jako jeden

muž, cit náš by se mohutn vzepel proti takovým fantasmagoriím.

Vizme jen hrdinu našeho starovku, reka svobody Záboje, v nmž
Rukopis radostné opvá pímo ideální obraz síly tlesné i duševní,

a jejž dle toho umlci výtvarní pojímají, íkajíc za eského Apollina:

jak mdlý, chatrný, zženilý, znmilý to zjev v Koldov Kronice ! Není

ani psychologicky možno, aby si naši staí bohatýi byli poínali tak

zženštile, dtinsky zamilovan jako si poíná Záboj po vítzství nad

Franky. To není muž, to vzdychavý a blouznivý holobrádek, kterého

záletnictví pipravilo o rozum, rozvahu, zdravý zrak, o vše. Hrdinný vítz

nad Franky jest na duchu tak zmalátnlý, že se nevzchopí ani, když

všeobecná nespokojenost jej donucnje k uznání, kterak nehodn spravuje

knížeky stolec, nedbá pání a prospch národa, ba snad by byl i novou

válku s Karlem uvalil na vlas — a to vše pro Nmkyni Irenu, scho-

vanku markrabte Gerona, který její matku svedl a o ni samu se te
uchází, maje ji vlastn císai Karlovi poslati za cho. Irena však nechce

ani Gerona ani Karla, milujíc Záboje ; ale ani toho nechce za cliot,

protože prý je dlí propast víry; pes to s ním jezdí, chodí, bytuje,

ba i na vladaském stolci mu sedí po boku ! Posléze když Záboj Irenu

nechce vydati ani poselstvu císae Karla, a snm se všecek proti nmu
vysloví, petnou oba uzel zcela theatrálním spsobem: probodnou se
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dýkou. Pomr mezi Zábojem a Irenou jest patrné básnické i prosaické

nonsens ; o takovém Záboji by sotva byli se zálibou pli národní pvci
a potomkm povést docbovávali, a si to Koldv Záboj sám ped smrtí

pedpovídá. Ostatní cbarukteristika není zdailejší. Sestra Zábojova koná
nepíteli služby zrádcovské ; opat Svatohavelský Strabo a biskup Kost-

nický Maurus persiflováni nedistojné a proti veškeré tradici djinné
za pijany a necudy, a hovor jejich v kapitole druhé jest nevérojatný,

nízký, nevkusný. Markrab Gero v matných barvách se nám jeví; jen

vilnos jeho jasnji proniká. Sám dí o sobe, že bh mu vložil v prsa

vné mladý cit lásky, a hrozí proto bohu, že mu líce už zoral vráskami.

Vbec mužové až nápadn zhusta „chtivým zrakem opásávají (!) kve-

toucí vnady díviny," a tyto se k tomu pimen malují; slovo kyprý

koná pi tom vydatné služby. Znamená to patrný úpadek umní a

esthetického vnímání, když istý požitek z krásy plynoucí od samých
básníkv a novelist se kalí úmyslným vzbouzením mimoesthetických

pocit neb hovním chorobné mód

!

Jesté více nepravdy historické nakupeno ve Viole. Ubohý Vácslav III.

pedstavuje tam výkvt všech zpustlostí. Slyšme jen nco. Nevsta Viola

vjíždí do Prahy bez jakékoliv oslavy
;
pro as porušen odvký zvyk,

nedovídáme se nikde. Po satku Vácslav opouští cho hned, jakmile

oii oltáe odstoupí ; odebere se mezi hýivó druhy a s nimi veer —
do povéstné krémy, ba tam mladou královnu zaprodává Vartemberkovi

za panství Dínské, sám pak si zakupujc krmáovu „kyprou" Man-
daleuu! Hnusnou scénu tuto dovršuje spisovatel i)roti všem umleckým
zvykm výjevem na hrad, kde král osobn panenskou cho odevzdává

s impertinentní poznámkou Vartemberkovi ! Vru s hnvem a ošklivostí

odvracíme se od takových povah a takového líení, jež se hodí jediné

do „krvavého" románu nejhoršího braku. Kterak se chce psobiti na

krasocit a jak vzbuzovati dojem krásy, jak tíbiti vkus a šlechtiti srdce,

když se pi tom porušuje a vzbuuje vdní djinné, cit vlastenecký,

zákon a útlocit mravní? A v tak hnusných scénách se zobrazují a lidu

pedstavují jeho djiny od eského spisovatele a k tomu historika: na

úkor pravdy, na úkor cti Vácslavovy a národní, na úkor krásy! Jak

jinak i)rovedl vc svou Mikovec v Záhubo rodu Pemyslovského! I tam
je Vácslav lehkomyslníkem, choti nevren, ale vše se vyvinuje dvodn,
slabosti Vácslavovy jsou jemné a šetrn uhlazeny, všude vládne um-
lecká míra neb aspo snaha drsnosti a hrany otesati v ladný celek. —
Kolda ostatn nepestává na uvedených libovolných zmnácii historie.

Vk Vácslavv i Violin jest pešinut, den jio svatb koná se výprava

do Olomúce(!) a vraždu tam provede Mikeš Opavský, syn Pemysla il.

zplozený s Anežkou Palcéíkcm, tož z pomsty za to, že mu Vácslav

odloudil Violu a j. Jinak chová tato povídka v sob tolik látky, že by

na p. z jedinké kajiitoly VI. mohl býti celý román. Spisovatel jen

stéží ji vtésnává v rámec povídky, a to mu umožuje pouze baladická

úsenos, která mnohdy více naznauje než vypravuje.

Další obsah knihy zahrnuje jen ješt dva „obrázky." pedevším
humoresku Meluzinu, jejíž dj se taktéž, ale jen z daleka dotýkii

dvorských kruhu Kdy by úmyslné náhod nebyla hned z poátku tak

vynikající úloha svena a rouclio humoresky nebylo tak prsvitné,
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nevadilo by zdailosti humoresky nic. Marnivosf ženská však i takto

dosáhla zaslouženého trestu. Poslední íslo Kujicnik jest nejkratší ; zde

spisovatel zcela jinak než v prvých dvou, šetrn a nožné zachytil

pérem a vykreslil slabou chvíli Karla IV. —
V. Beneš Tebízský vychoval si zanícené uedníky a následovníky,

mezi né patí K. Škába, AI. Dostál a Jos. Ježek.

Škábovou první tuším samostatné vydanou prací zahájila Matice

lidu svj letošní roník; Na cest krizové jest také „historický obrázek."

Tento slovesný druh se v poslední dob nad pání zmáhá, nepochybn
že svou neuritostí poskytuje spisovatelov tvoivosti na obé strany

svobodu. A tak nalézáme také v jednom „obrázku" jen historická

jména, dj „historický" jest všecek smyšlen nebo zpevracen, jinde

splétá se pravda a báse v jednotný celek, jinde historickému dji
podsunuty jsou jen smyšlené pohnutky a hybadla. Nelze však upíti.

že prvý „obrázek" na své jméno lieší; historický obraz má býti sply-

nutí a smíení dvou jinak protivných živl : pravdy a umní. Škába
pojal svou práci z této nesnadnjší stránky. Chmurným dojmm d-
jinným, tžkým bojm hynoucího národa, a žalostnému jeho životéní

snažil se dáti pronikavý výraz, v nmž se obráží vroucí láska k národu,

podrobné studium djin utrpení jeho a studium lidských vášní a slabostí,

jakož i charakteru lidského vbec. Jako pak Tebízský z Levého
Hradce otvírá perspektivu na utrpení celé vlasti, tak obral si též Škába
jen malý Mníšek, a na jeho osudech Poblohorských chtl ukázati, co

se dalo všude jinde po celé eské vlasti. Povahokresba jest provádna
rukou dosti jistou pi všech etných osobácli v reformaci Mníšku súast-

nných, jako byli na p. protestantský fará a jeho dcera, zvoník Bartoš,

hostinský Šimon, bázlivý Pískora, syn Mizerv a na druhé stran krejí

Mizera sám, reformaní komisai, vojsko a lid. Líení, jež druhdy pe-
vládá nad djem, zdá se nám píliš prostým, málo úinným, nkdy až

suchým; páli bychom si více vzletu, vroucnosti, dojímavosti, básni-

ckého prodchnutí. Rovnž ruší píznivý dojem pílišné množství hrzy

;

zjevuje se ve všech podobách : všení, stílení, ubíjení a zabíjení,

loupežích, muidlech, všelikých násilích žoldnéských atd. Kdož by se

pak divil, že Kížová cesta postrádá smírného závra? Kde jej také

pi té látce najíti? I zstává po petení a rozboru knihy rozladní,

akoli zrádce Mizera po zásluze byl potrestán ; staikého faráe s dcerou

opouštíme v neodvratném nebezpeí ukrutné smrti.

Ješt patrnji jeví se nápodobení Tebízského v Poslední bašt
eskobratrské, djepisné povídce od AI. Dostála (vydané v Bayerov
Mor. bibliothéce). Dj vypisuje útrapy eských bratí z Boleslavská,

když jim pikázáno bu pestoupiti na víru katolickou neb opustiti

vlas. Výše Benešovy Dostál ovšem ješt nedostoupil slohem ani tech-

nikou : zde na p. jen první nitky zápletek podány, aniž zauzleny

v napínavou krisi, ale povídka zajímá myšlenkovým podkladem svým.

Projednává se zde otázka, kterou již Jirásek položil ve svých Sou-

sedech : zda by totiž nebyli bratí prospli vlasti lépe, pijmouce víru

katolickou, než tím, že se vysthovali a vlas ponechali nepátelm a

osadníkm cizím neb dokonce, že se Švédy se do ní vrátili a pomáhali

ji pustošiti ješt více. Ty dv idey: zrada víry i zrada vlasti potírají
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se tu spolu nerozešeny cele. Zajímavá jest postava Jiíkova, který

z lásky k vlasti víry se zekne a v echách zstati míní : ale neodolá

proudu a dokázav aspo toho, že bratí na hranicích v svtoslavných

skalách Adersbašských, této poslední bašt eskobratrské, se postaví

proti vnikajícím Švédm, díl jich tam potrou a potom teprve se ode-

berou do vyhosti, jde s nimi. Nkterých drobností mluvnických snadno

bylo se vyvarovati jako, akk. jenž m. jejž, by jsi atd.

Horlivý literární historik P.Josef Ježek vydal v Sušici „histo-

rické obrázky z posledních as robotních v echách" a nazval je

Z boue a míru. Jsme od hrz ticetileté války vzdáleni o více než sto

let, ale dychtivá mysl tenáova se tu opt zahaluje závojem smutku. Ve
tech oddílech (Hlad v horách, Robota, Spravedlnost proráží nebesa)

vyliuje se pásmem povídkovým všeliký druh útisk provozovaných suro-

vými vrchními, správci, šafái a mušketýry na robotujících sedlácích

a jich rodinách. Neznalým vci podává se také píležit výklad, jak

robota vznikla, pokud byla oprávnna a jak rozliné druhy usedlostí

jí byly stížený. Z té stránky, tedy v jednotlivostech kniha jest dobrá

i prospšná, ale se stanoviska esthetického bylo by lze initi rozliné

námitky. Hlavní bude její pravd nepodobnost, co se celku a osnovy

povídkové týe. Nespokojenost a rozladnost vzniká ze sklamání : spi-

sovatel totiž pokládal za nutno, vysvtliti ke konci pomr svých hrdin.

Pronásledovaná správcem Loblem krásná schovanka sedláka Vaveny
objeví se ke konci jeho nevlastní sestrou. 1 táže se tená udiven,

pro pak stará koenáku, matka správcova i Eviina, všecko to hrozné

neštstí, které se na Vavenovy pivalilo i)ro krásnou Eviku, již ml
správce za každou cenu získati panu vrchnímu, nezabránila jediným

slvkem panu správci v soukromí pošeptaným? Považme jen, co zby-

tená tato její mlelivos, až ke konci perušená, zpsobila! Starý

Vavena i selka žalem zhynuli, onen dokonce ve vzení, statek za fatku

prodán, adoptovaný syn odveden na vojnu, kde ztratil ruku, Evika už

byla na tom odebrati se na onen svt a t. p. Ovšem by se tím odhalením

staré kocnáky, nejlepší pítelkyn domu Vavenova, byl nemožným
stal rozvoj povídky, ale zas na druhé stran jím zrušena všecka illuse.

Jiná výtka týkala by se rozbíliavosti i)0vídky, ímž trpí její jednotný

organismus ; zvlášt první oddíl jen slabou nitkou souvisí s dalším.

V druhý oddíl „tení o robot" sice obratné vsuto, ale ani v povídce

tak prosaický výklad nepozbývá prosainosti ; též trest stíhá vinníky

nestejnomérné. Jinak se ve spise tom najde dosti novelistického zrna;

i nelze nám proto o beletristickém talentu i». spisovatelov na základ
této jedné práce s uritostí se vysloviti.

„Z i)aprsk eského humoru" slov nová sbírka prací pvodních,
v jejíž poádání a náklad se uvázal Robert Riižika. Zahájena byla

sbírka „vybranými humoreskami" Oldicha S. Ko steleck é h o, jež

nesoa opt nejasný název U splavu. Najdeme tu rýmovanou humo-
resku vesnickou Poprvé na nádraží, s dikcí hodné „venkovanskou," která

ostnem svým se dotýká výhradn nmeckých nápis na nádražícii, ale

založena jest na pílišné eknme „naivnosti" venkovana, jenž myslí, y.a

skladiska zboží, kol nichž kouiti jest zakázáno, jsou tratiky, a s úed-
níky se proto pe do krve a ne tuze jemné, že nm nechtjí prodati
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tabáku, a/ i vlak zamešká. Také Pkné štdroveerní nadleni záleží

jádrem svým v omylu iiolirubé duchaplném. 1'ihledný déj žádá v ná-

hradu aspo ííznosti dikce, ale i ta /Ac schází. Celkový dojem jest

proto mdlý. Úvodní výklad slov „moje paní mi j)ravila" není i)sol)ivý,

ponvadž význam slova paní ve smyslu domácí paní jest každému znám

;

vSedními jsou obraty jako: muž mé j)aní se potom oženil, vzal si totiž

mou nynjší paní, já se neoženil, nevzal jsem si totiž nic a j. p. Takových

slovních vtipiv a híek lépe se vystíhati, svádjíC snadno k nucenostem

nebo triviálnostem. ToC už následující vesnická humoreska, Pro Hájkovu

kroniku zvaná, jest jiného jádra. Dj sám sebou pkný, jeho zujímavos

ješt zvýšena vlasteneckým nádechem ; dv ti plnokrevné povahy, mezi

nimiž chalupník Kotyza rychle si dobývá pízné tenáovy svou velikou

k ddiné Hájkov kronice láskou a pevnou vlí, koupiti ji zpt, když

mu ji jednou nevdomá manželka prodala jakémus uenému pánu

z Prahy ; dále nepomr vdní, kterýžto zvlášt úrodný živel komiky

zde zužitkován dvakrát, jednak mezi ženou a mužem, jmenovit pak

u muže, když pijde do Prahy kroniku hledat: tyto vlastnosti poskytují

hojn úinných momentv a iní humoresku zábavnou a milou. —
I naivnos na nepravém míst poskytuje dostatek staviva humoristovi

;

Kostelecký ji využitkoval místy až do krajnosti v Hrabanském panu
farái a jeho kostelníku, kdež jmenovit kostelník se vydail jakožto

typický soubor všech cností a necností svého stavu. Ale postavy z lidu

a služební duchové nejsou výhradní silnou stránkou spisovatelovy tvoi-

vosti
;
jako už v jiných sbírkách také zde vládne nkdy výborné dia-

logem. Tak na p. y Andlu míru. Tato „smutná komedie" mohla by

dobe býti scénou nkteré Sardouovy veselohry. Svéhlavos a soíistika,

kterou ženské dovedou muže pivésti div ne k zoufalosti, šastn tu

zobrazeny. Pádolské samot svdí sice hrubší výraz, ponvadž je praco-

vána v hrubším stilu, ale zde kresleno pece jen tužkou píliš tui)ou.

Má spisovná mluva své hranice proti mluv všední, a podivné dojímá,

ba až zaráží, temeli sprosté klení její peneseno v umlecký plod.

Tím se slovesné umni vbec nezdokonaluje a nepovyšuje, a zvlášt naše

eské umní se tím nerepresentuje šastn. Pochybujeme, aby se takové

výrazy smly ísti v nkterém salón. Spisovatel pekroil dovolené

meze, chtje slohu svému dodati ješt vtší drastinosti a lidovosti,

kterou se vždy vyznauje ; ale pelivjší vytíbení jeho, trochu více

elegance a obsažnosti nebylo by na ujmu a vyvarovalo by jej i jiných,

mluvnických poklesk (sloveso míti s gen. a p.). Pádolská samota ná-

leží jinak až na dlouhý úvodní výklad k lepším íslm sbírky, tedy

ped Esmeraldu a Pány Šelestu, Vytratila a Dudka, peídkou trojici

hodn i»obláznných starých mládenc, kteí si poádn zasloužili od-

bytí, jehož se jim dostalo od sliné paní Milady. Že tentokrát spiso-

vatel odložil už hodný kus svého „jáství" a samoinné málokde již

vystupuje, tím práce jeho jenom získaly ; vbec pozorovati v této sbírce,

že snaha po umleckém zdokonalení slibn v ní puí.

Ignát Herman nepstuje onen druh humoru, jejž bychom mohli

nazvati „humorem za každou cenu," Ze samostatn vydaných knížek

jeho náleží poslednímu vánonímu trhu Historie o Faustu a Pražské

tigurky (obé vyato ze Švandy dudáka a vlastním nákladem vydáno).
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Historie o Faiistu nechce míti s ostatní naší produkcí nic spole-

ného, Švabachový tisk, stedovká úprava, illustrace Mánesovy i obsah

dodávají knize té zvláštní zajímavosti. Nás týká se ovšem hlavn obsah.

O nm kdosi podotkl, že dlá konkurrenci známým prostonárodním

„kronikám" o spanilé Magelon, o Melusin, Jenovefé, rytíi Petrovi,

Brnncvíkovi a p., z nichž nejednu syn Krameriv, knz Vácslav Ro-

domil, znovu zpracoval, mezi nimi též „Život, iny a uvržení do pe-

kelné i)ropasti doktora Jana Fausta." Látku nalezl Herman už hotovu,

to jest pravda; ale sluší uznati, že prostonárodní „kroniku" také vzdla-

njším tenám upravil za chutné etivo. Vypravuje prosté, svže,

zábavn, proud dje plynným tokem se nese a pedvádí nám všechny

elnjší skutky Faustovy, jakož ovšem i mládí a pemnu jeho v aro-
djníka, jak to dochovalo i)odání. Dj hraje hlavn v Nmcích, pi
tom však nezapomenuto Prahy, kde Faust navštíví svj dm naproti

Emausm. asové narážky koení vypravování a dodávají mu íznjší
chuti. Kéž se nkdo chopí vdného úkolu zpracovati veškery prosto-

národní „kroniky" v ladnou knihu, uhlazeným a líbezným jazykem
složenou, jako ji Nmci mají ve známé knize Schwabov, tšící se

stálé a všeobecné oblib.

Knížeka Pražské figurky podává osmero „rázových obrázk ze

života" a tré „Podskalských idyl." Hermanovy humoresky mají prost
eeno hlavu a patu

; jako s taktem látku volí, tak ji též s moudrou
rozvahou utváí. Nechce pouze rozesmáti, nýbrž také ušlechtile pobaviti.

Nkteré slovo tu i tam je ovšem naturalisticky „silné" a neradi ho
slyšíme ; ale celkem jest jeho sloh peliv hlazen. Neruda ml na Her-

mana nemalý vliv, také již tím, že jej upoutal k Pražským typm a

figurkám, jmenovit z Podskalí, jež chová hojnost rozmanitých svérázných

povah, trochu drsných, trochu lehkomyslných, ale dobráckých. Podskalsko

„idyly" a Fráter z Podskalí seznamují nás s nkterými, a zdá se, že

spisovatel v tomto genru míní pokraovati. Jen aby se pi tom nikdy

nevyšinul z umleckých kolejí ! Z ostatních obrázk nejvýše klademe Na
vorech a Tonda odvádí. Co vše mže potkati lovka, chodili do plovárny

a zaplaveli si dále až k Podskalským vorm ! Nepodaí se sice každému,
aby se tam setkal s pvabnou plavkyní, jako p. Kubín, a každá by si

také uezamilovala tak neústupného muže ; však my se chut smjeme
rozpakm, úvahám a hádce obou našich hrdin, a posléze mžeme se

liboli súastniti i prvních krtin. Obrázek trochu lehtivý, ale celkem

gustiosní, jmenovité v popisech i hádce. Mírné zauzlení, vznikající

z toho, že ze sleny Julie se vyklube dcera písného chefa pán Ru-
bínová, stará se o slušné napjetí tenáovy obraznosti. — Nevyerpatelná
studnice satiry, lidská pomlouvanosC, která se rodí z pílišné starosti

lidí o cizí osoby a vci, obrázku jinak vážnému Tonda odvádí dodává
tvánosti žertovné. Když uondaný truhlá si lehne odpoinout, už sou-

sedka ví, že byl opilý, a když syn opustí práci jinde, aby otci vy-

pomáhal doma, už je to fláma, který rodie vyjídá. Náš Tonda však

nechal lidi mluviti, co nduvili, a dlal si své, zjednal si výhodné za-

kázky a za krátko všecky pomluvy promnil v dým. Takový Tonda
zasluhuje poetického vyobrazení, jako ho zasloužil Šmilovskélio Ková-
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niisks ]'aii Antonín. Bez morálky tu plno morálky. Synovská láska

Tondova a pozdéjší pýcha otcova jest dojemn vérna.

Kratochvilná historie mst a míst v zemích koruny Svatovácslavské,

kterou pispním pátel humoru i „Humorv" sebral a sepsal Primus

Sobotka a nakladfitel J. R. Vilímek vydal, jest originální podnik,

jakého v tom rozsahu sotva najdeme v jiném písemnictvu. Právem tedy

redakce v prospekte praví, že „hloui)ých i chytrých kousk navyvádéli

se sice od jakživa všude dost, ale nikde jich historie nezaznamenávala

s takovou pílí a cliutí, a nikde neuchovaly se v pamti lidské tak

houževnaté a svže, jako práv u nás, kdež veliká z toho bývá švanda,

mželi soused sousedu laškovné psí hlavu nastriti. A ježto pirozenos
lidská k tomu se nese, aby rovné rovným se splácelo, zosnováno celé

pásmo vtipných výslipkv, úšklebkv a posmškv, jež sob dávají na-

vzájem nejen jednotlivé ddiny, ale i celé kraje a zem, únž skvlého

potvrzení dochází dávné písloví o slovanské svornosti. Ostatn nedje
se to vždy ze zlé vle, Jiýbrž zhusta z bujného, pekypujícího humoru,

a proto jest Kratochvilná historie zárove dležitým píspvkem ku

poznání humoru a satiry prostonárodní. Sbírajíli se horliv písn, po-

hádky a povsti národní i všeliké anekdoty lidu, zasluhuje toho právem

i eský vtip, humor a satira, aby si jich bylo všíniáno." Redakce ne-

pestala však na mstech a místech esko-niuravsko-slezských, nýbrž

pidala k nim ješt ukázky z kratoclivilné historie slovenské, lužicko-

srbské a rusínské. Jelikož pak na Morav a ve Slezsku také zvony

mají svou mluvu, o emž se djí v echách jen slabé zmínky, vnován
jí samostatný odstavec za Slezskem. Historky jsou delší i kratší, nkde
jen strun dle svého vcného obsahu, aneb jako nevysvtlená posud

poekadla uvedeny, dle poteby notami opateny a bedliv zaznamenány.

Z nkteré by byla výborná kulturn historická humoreska neb i novela

vtšího rozsahu. Hledání usnadnno tím, že historky následují za sebou

v abecedním })oádku míst. Aby si laskavý tená mohl v jasnjším

obraze pedstaviti, jak bohatý a rozmanitý jest obsah, poznamenáváme
jen ješt, že z ech tu nasbíráno a podáno pes óOO, a z Moravy
pes 200 historek.

Bývali to jiní asové, kdy národ náš ml as i chu tak navzájem

se škádliti, jak tuto nalézáme. Veselá bezstarostnos a lehká mysl,

která z tch historek vyznívá, utonula ve hravých vlnách minulosti;

nehled k tžkému zápasu o existenci a prmyslovému ruchu, jenž

dává nové dob zcela jiné vzezení, nyní ze všech stran huí také

píboj moe nepátelského, a naráží zlobiv na behy našeho eského
ostrova, pohlcuje vše, co málo chrónno, a stíkaje pny až do samého

stedu národní výspy. Tu teba mužného povzbuzování, sílení ducha,

vymýtání nespolehlivosti, káráni híšné lhostejnosti. Rzné jsou mysli

lidské a rzn psobí nebezpeí: jednomu vlévá zápal, pevní vli,

obruje hlavu i srdce, druhému kruší a skliuje mysl, od díla ho od-

puzuje
; jednoho iní Vratislavem, jiného Vestoném. Básníci a spisovatelé

jsou tu v pední ad povoláni, skýtati útchu nebo povzbuzovati, ve-

lebiti a kárati; neb oni jsou ti rytíové z pohádky, jich duch jest

palladiem i meem, oni zobrazujíce proudní a víení, snahy a vášn
doby. jak v jich duchu se odbleskují,' mají úkol pomáhati pírod
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k vítzství nad pevráceností, bludem a šidbon. Z tch, kteí to (iní,

iost i autor, k nmuž se nyní obracíme.

Frant. H e r i t e s vydal u J. Otty sbírku svých feuilletonistických

raci z posledního desetiletí pod názvem Psáno pod áru 1875—1885.
^ podobným asi potšením, jako jsme pijali 4. svazek echových Ara-

besek, vítáme i tuto knihu Heritesovu, pojící v sob svorným souladem

kresby satirické, humoristické i vážné. Znjí z ní nové, v pravd ná-

rodní zvuky, a obzor slovesnosti eské se jimi rozšiuje, podstata její

-o utužuje, ona sama k srdci národa útulnéji se vine. Jiní národové

- podivením by asi patili na ty zjevy a typy spolenosti naší, které

tuto spisovatel biuje : nezná odrodilc národnostních jen Slovan,

vášnivé odnárodování hned ve školách obecných, zotroování dlníka

ze strany továrníkovy — ten jedovatý výstelek západní kultury pouze

Slovanu otravuje bytos. Vida spisovatel, jak lidé plemennou záští a

-lepou vášní puzeni jsouce, znetvoují samu pírodu a jak v dob,
které jest svoboda a rovnost lidí jakož i humanita zvuným heslem,

se zavádí poroba v podob nejodpornjší, ana už se netýká jen rukou

a tla, nýbrž i jazyka, srdce a smýšlení, a jak lovk, aby ml co

jisti, musí vyrvati sob a dítkáni ze srdce odvný zákon pírody,

lásku k mateskému jazyku : tu rozplameuje se v nm všecka bytos,

básnický duch metá nejprudší šípy na takovouto žalostnou pevrácenost,

i boj odrodilstvu, boj národnostní lhostejnosti, boj proti odnárodování,

Hovovkéniu otrokáství a všeliké zvrácenosti pírodní stává se mu po-

vinností a úkolem. Na snad jest obava, zdali snad spisovatel nevy-

kroil z umlecké míry, nepustil uzdu neumlecké tendenci. Ze všech

druh básnických satira a didaktické sestry její vbec ovšem nejsnáze

>e dostávají na pole umnám cizí. Budiž však ke cti umní Heritesovu

|)Ovcdéno, že a nkdy s publicistou si podává ruku, pece umlce skoro

nikdy nezapírá a nezapomíná. Tendenci ovšem tu i tam ml, ale vždy

ji obratné podadil umní. Cizinec by jeho kresby etl snad objektivnji,

hledl by jen ke komposici, bavil by se hravým rozvíjením dje nebo

íznou povahokresbou a vtipnou dikcí, nco snad by mu bylo píliš

speciální, cizí, nco snad i malicherné : ale Cech — a tomu jsou kresby

psány — bude je isti s interesem dvojnásobným, slova jejich mu
j)j(lou ze srdce k srdci, ana se týkají nejdražšího, co má, jeho ná-

rodnosti, ana vyrostla z myslící hlavy a cítícího srdce eského. Bude

sotva tenáe, aby nesouhlasil se spisovatelem, když tepe nynjší cho-

robu oslavovací, nebo šosáckou nevšímavos k spisovatelm, jimž i)ak po

smrti 36 vystrojí skvlý poheb s prvodem spolk, kupou viicv a

nadšenými emi. Výtisk jich spis však se prodá mezi úastníky

oslavy tvero exemplá! Bedlivé úvaze odporouíme Štdroveerní

lhuetu, v níž se píhodn srovnává národ s opuštným sirotkem, pro

néjž není vánoního stromku, jenž však má v sob životní sílu a ne-

zahyne, nebudeli jen spoléhati nikdy na nikoho než na sebe. Orta

obsahuje jen 3 stránky, ale látky ku pemýšlení až dosC! Vrné vy-

stiženo ono dusno a neveselo ve škole, kde eské dítky nuceny jsou

uiti 8C cizím jazykem (Výstup re .^kolni síni), jen zakonení vadí, ne-

vyhovujíc pravd; neodolateln dojímavý jest výjev: Sbírá se národu,

kde chuas rád dává poslední zlatku na úely vlastenecké, nemaje pak
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k vecci 1 než chléb a vodu ; byl by však v hloubi duše uražen, kdy by

na dvoe jeho nebylo se zaklepalo, jako by nebyl hoden uznání . . .

Podajiios národní, stálá olilédavos, rozšíenos nmeckých knih a aso-
pis a noinožnos eských proniknouti, lakota, Irásovitos, zelhostejnní,

odrození, zpronevra ideálm a písahám mladosti, celá metamorfosa
eského msta v nmecké, nešetrnos ech k eské hudb, za to

záliba v nmeckých koncertech atd. dochází zde ízné a citlivé illustrace.

Humor a satira ladí struny k tónm veselejším neb laškovnjším, ale

nkdy ozve se taky pronikavý a ostrý zvuk vážný, jakož vbec pídech
melancholie zhusta nesnadno zapuditi. — Nkolik ísel vnováno také

nestálosti ženské lásky a za ty a se spanilé tenáky kreseb vyrovnají

s autorem ; zde bez toho neccítí se býti doma. Pejeme knize, aby

proi)utovala všecku vlas od Šumavy až po Tatry
;
pou její pi toli-

kerých vadách naší domácnosti bez blahodjných následk zstati ne-

mže. Dojdeli pak ke druhému vydání, neváhej p. spisovatel je vy-

zdobiti ješt pelivjší formou. Frant. Bily.

Rozhledy v djinách souasných.

v Praze, dne 18. kvtna 1885.

Ukoneni ttaké rady 1879—1886. — Smlouva se Revernl drahou. — Kozpoéet. - - Nové volby. —
Dv jubilejní slavnosti na Rusi. — Srbská skupStina. — Zmna m ninterstva v Srbsku. — Risti. —
Alex. KaradordéviC. — Anglický parlament. — Anglie a Bismarck. — Události v Sudan. —
Spor rusko-anglický. — Volební oprava. — Národní dar Bisniarckovi. — O pomru Nmecka
k Kakousku. — Nové ministerstvo ve Francii. — Scrutin de liste. — Události v Tonkin. —

Mír R ínou.

íšská rada, jejíhož celého šestiletého období prvn súastnili

se zástupcové národa eského, ukonila svou innos. S velmi smíšenými

pocity byl národ eský pohlížel k jejímu zahájení. Státoprávnímu sta-

novisku svému zástupcové eští dali výraz pamtním spisem do rukou

mocnáových vloženým, a stanovisko to došlo ohlasu i v trnní ei,
jíž období toto dne 8. íjna 1879 bylo zahájeno a v níž ústy panovní-

kovými prohlášeno: „Tím, že nyní i poslanci milého mého království

eského k vyzvání mému s úplným zachováním právního svého pe-
svdeni a bez ohledu na rznos názor v plném potu vstoupili na
pdu spolené innosti, stal se dležitý krok k všeobecné shod a smí-

ení" . .. Dále však otázka ta nebyla uvedena na denní poádek. Trnní
e, kterouž 22. dubna ukoneno bylo toto šestiletí, drží se pesn jen

innosti íšské rady poukazujíc na vyízené zákony, a o všeobecné

politické situaci obsahuje pouze tento výrok : „Dobré naše pomry
ke všem mocem opravují k oekávání, že zstane íši pokoj i na dále

a nezkalen zachován. Za blahého vlivu míru bude vláda má trvale

a s vrnou oddaností pro blaho státu na dráze zapoaté pokraovati

a plniti úkoly své, aby to, co s vámi zapoala, pivedeno bylo ke konci,

aby další ústavní innos pivedena byla k zdárnému rozvoji a tím se

dosáhlo, co odpovídá úmyslm, páním a nadjím mým."
Vlastní innos íšské rady ukonena, ba tém petržena v proudu
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oekávaného ješt rokování ped velkononími svátky 27. bezna. Po

boulivém podrobném rokování o rozpotu státním pijat byl tento

bez obtíží v tetím tení (20. b.), naež ve dnech 21.— 27. bezna

vyízena jíž jen pedloha o smlouv státu se severní drahou. Pro pedlohu

více z dvod politických než vcných hlasovali též poslanci eští.

Dr. Rieger popíral náhled, že by téhož dne, kdy padesátileté, r. 1836

akcionám udlené i)rivilegium vyprší, stát prost mohl udlení pri-

vilegia odepíti a že by zabrati mohl dráhu jako podnik, jenž pozbyl

ceny, ponvadž nesmí déle pracovati. Téhož dne, pravil, kdy by privilej

vypršel, a stát dráhu pevzal, jezdilo by se po ní dále, nestala by se

tudíž nepotebným železem. Ostatn toužil na nepístojné hospodáství

dráhy, na lakotu správní rady, jež obohacuje se tunými dividendami,

i na nepátelské její chování k eské národnosti. Sestátnní bylo by

možné za výkup, ale nemálo obtížné ; z dvod tch jest eník pro

smlouvu, dle které státu pipadne podíl v istém zisku. Rieger vyslovil

se i proti naprostému sestátování všech drah bez výminky. Stát nabyl

by i)ílišné moci, a došlo by k tomu, že by obyvatelstvo sestávalo

z polovice ze státních úedník a z polovice ze schudlých poplatník.

Pedloha pijata byla posléze 159 hl. proti 148, tudíž vtšinou 11 hl.

Státní rozpoet zemí rakouských na r. 1885, s finanním zákonem

dne 26. bezna od císae potvrzeným vykazuje tyto výdaje: nejvyšší

dvr 4,650 000, kabinetní kancelá císaova 75.012, íšská rada

1,086.444 (v tom mimoádných 861.700), íšský soud 24.000, mini-

sterská rada 1,028.627, spolené záležitosti 89,o87.439 (v tom mimo.
4,338.950), ministerium vnitra 19,007.022 (mim. 2,798.804), ministe-

rium zemské obrany 9,528.306 (mim. 48.694), ministerium vcí nábo-

ženských a vyuování 19,769.641 (mim. 2,895.214), ministerium financí

106,112.561 (mim. 3,883085), ministerium obchodu 85,760.954 (mim.

17,873.675), ministerium orby 14,123.298 (mim. 2,716.962), ministerium

spravedlnosti 20,972.886 (mim. 1,152.286), nejvyšší útárna 151.000

(mim. 1.700), rozpoet pensijní 15,940.240 (mim. 1000), subvence

a dotace 11,138.380 (mim. 9,874.380), na státní dluh 120,508.762

(mim. 3,459.305), správa státního dluiiu 934.200 (mim. 24.600).

Úhrnem výdaj 520,198.772, z ehož výdaj mimoádných s použitím

do konce bezna r. 1886 jest 27,072.407 a s použitím do konce bezna
r. 1887 pak 22,357.948. Proti loskému rozpotu jeví se zvýšení

o 5,279.399. Píjmif vykazuje rozpoet ])i tchto položkách : mini-

sterská rada 715.200, ministerium vnitra 1,131.460, ministerium zemské
obrany 218.304, ministerium vcí náboženských a vyuování 5,629.24(1

(v tom mim. 462.184), ministerium financí 408,934.028 (mimoádných
4,187.318), ministerium obchodu 66,144.710 (mim. 637.090), ministe-

rium orby 11.078.940 (mim. 158.722), ministerium spravedlnosti

682.862, rozpoet pensijní 71.254, subvence a dotace mim. 214.500,
ze státníhít dluhu mimo. 8,987.063, ze správy státního dluhu 14.600,

z prodeje iiemr)vitého státního majetku mimo. 231.500, podíl v istých
výnosech trat PIzesko-Klatovsko-Eisenšteinské do 1. ervence 1884
plynoucích mimo. 907.828. Úhrnem píjm 504,961.495, v tom mimo-
ádných 15,786.205. Proti loskému rozpotu jeví se zvýšení píjm
o 30,405.796.
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Fiiiumní zákon stanoví, aby schodek 15,237.277 ulirazen byl

ástené vydáním pétiprocentové renty v obnosu 8 mil., dále kapitálienii

splatnými r. 1885 na úet bývalých státních záložen, a zbytek posléze

z hotovosti pokladní.

Hnedle po formálním uzavení íšské rady vypsány byly nové
iuIIji/, a sice již na poátek ervna, tak že volebnímu hnutí vymena
dobu co nejkratší, V echách voliti budou venkovské obce 1. ervna,
nu\sta ;>., obchodní komory 5. a velkostatky 6. ervna; na Moravo
budou volby dne 2., 4., 6. a 8. ervna; ve Slezsku 3., 5., ti. a 8. ervna.

Na Rusi, zejména v Petrohrad, Moskv a Kyjev slavena

byla 18. dubna (6. dle stár. kal.) s velkou okázalostí tisiceletú výroní
fKWiútka úmrtí dov. apoštola sv. Methodéje. Slavnosti úastnili se

veškery vrstvy národa ruského, i car, carská rodina, ministi, vojsko

a p. ; zvláštního významu nabyla tím, že slavena byla jako slovanský

svátek. Pozváni od slovanského spolku dostavili se do Petrohradu

deputace haliských Rusín, uherských Slovák, ze Srbska státník

Risti a j.; k nim družili se Petrohradští echové, Bulhai a jiní Slo-

vané. Mimo velkolepé církevní slavnosti a j)rvody pozoruhodná byla

zvlášt slavnostní hromada slovanského spolku Petrohradského (19. dub.),

jíž pedsedal generál Durnovo a jíž obcoval i Giers s jinými ministry,

velký poet generál a vysoké duchovenstvo. Na obrovském koncert
v Michajlovské jízdárn odbývaném pedneseny byly hymny všech národ
slovanských. — Potom 3. kvtna slavena byla stoletá památka vydání

stavovských ád od Kateiny II.,' zejména šlechtického, mstského
a cechovního. Alexandr III. reskriptem dkoval šlecht za služby vlasti

prokázané a ohlásil zaízení zvláštní šlechtické banky, jež jmenovit pro

pozemkový úvr bude míti význam.

Srbská skupština zahájena byla trnní eí krále Milana 19.

dubna k zasedání, které však již po 14 dnech bylo opt ukoneno.
Bylo to „zasedání za r. 1884", jak úadn nazváno. Dle ústavy má býti

skupština každoron svolávána k ádnému zasedání. Vláda však loni

toho opomenula a teprve letos vyhovla písmen zákona. Skupština v ny-

njším svém složení není než planou formalitou a nehájila také svého

ústavního práva. Vláda nynjší chce patrn úpln se vymaniti z úa-
stenství národa v zákonodárné innosti. — V ln vlády srbské vypukla

pojednou neshoda i krise, zpsobená tím, že nkteí ministi podporovali

kollegu svého Novakoviée v odporu proti absolutismu. Pedseda Gara-

šanin podal s celým ministerstvem žádos za propuštnou a král Milan

sviv sestavení nového ministerstva opt Garašaninovi rozhodl se tím

pro snahy jeho. Ministi, kteí inili odpor, byli z nové vlády vypuštni.

Nové ministerstvo sestaveno (15. kv.) takto: Garašanin pedseda a mi-

nistr zahr. vcí, Marinkovi min. vnitra, Vuk. Petrovic financí, Petrovió

války, Pavlovic spravedlnosti, Popovi nábož. vcí a vyuování, Rajovi
nár. hospodáství a Proti veejných staveb. Ministerstvo jest rázu

absolutistického. — Neblahou znáu)kou pro nynjší pomry srbské jest

pensionování ministra v pikaznosti a nejznamenitjšího státníka srbského,

Jana Ristie. Kiklavá jest pi tom okolnost, že stalo se tak po jeho

návratu z Ruska od slavnosti Cyrillometodjské, že dlužno to tudíž
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Itovažovati jako trest jeho ruské ce.>ty. Ristic raá nezmrné zásluhy

nejen o Srbsko ale zvláš i o panovnickou rodinu Obrenovié.

V Temešvaru zemel dne 3. kvtna bývalý vládce srbský a syn

luvního osvoboditele Srbska Alexandr Karaordévi v 79. roce vku
svého. Narodiv se v dob krvavých boj za svobodu r. 1806, ztratil

v útlém vku (1817) otce, jenž sešel se svta smrtí úkladnou. Opustil

pak s matkou svou, proslulou v srbských bojích za svobodu Marjanou,

Srbsko a uchýlil se do Valašska, odkud se do vlasti navrátil teprve

!. 1841. Kníže Miloš Obrenovic byl tehda od opposice zbaven vlády,

a na kolísavý trn zasedl syn jeho Michael. Opposice dokázala toho,

že Karadordvi stal se poboníkem knížete. Nedlouho potom r. 1842

sesazen byl i Michael, a národní skupština zvolila Karaordvice za

knížete. Za vlády jeho propukla boulivá doba r. 1848 v Uhrách.

Srbové za Sávou a Dunajem srazili se v bojovné šiky, aby sob do-

byli a uhájili samosprávné Vojvodiny na jedné a s Chorváty trojjedi-

ného království na druhé stran Dunaje. Ze Srbska došla rodákm
v Banátu vydatná posila, pod vrchním velením Knianinovým. Posléze

povalena byla revoluce maarská, a voje Knianinovy vrátili se vítzo-

slavn zpt. Osudnou stala se panování Karaordvicov válka Krymská.

Kníže pozbyl sympatií v národ, že nepoužil píležitosti té k válce

proti Turecku. Mimo to dlili se s knížetem o veejnou moc oligarchie

senátorská, pasa Blehradský a vliv rakouský. Tomu posléze v prosinci

r. 1858 uinna i»ítrž na národní skupštin Svatoondejské, jež byla

svolána proti vli všech vládnoucích éiiiitel jedin piinním mladých

Srb, kteí spojili se s pívrženci Milošovými. Karaordévi byl vypuzen

a unikl do Rakouska, a starý Miloš Obrenovic povolán opt na trn
za ddiného panovníka. Karaordévi žil potom v zátiší, hlavn na

svých statcích v Temešvaru. Když r. 1868 zhynul rukou vrah syn

Milošv, kníže Michael, padlo tehda podezení i na Karaordvie,
i byl pro úastenství ve vražd od první instance uherské odsouzen

k osmiletému žalái. Avšak vyšší instance rozsudek ten zrušila a pro-

hlásila Karaordvie za nevinna. On žil dále tiše v Temešvaru, až

jej smrt odvolala ze svta. Ze dvou jeho syn ostal na živu pouze

mladší, Petr (narozený r. 1844), jenž vynikl nkolikráte smlou od-

vahou, zejména za války francouzsko-nmecké, kdy bojoval na strano

Francouz, a za povstání bosenského a hercejíovského v letech 1875
a 1876, kdy proslul pod jménem Mrkoni jako chrabrý vdce ety
povstalecké. R. 1883 slavil satek se starší dcerou knížete ernohor-
ského, princeznou Zorkou, kterýž satek všeobecn se posuzoval za

rehabilitaci Karaordévi ped národem srbským a za pátelské spojení

rodiny té s Ruskem.

Málo kdy byl an^'lický parlament zahájen za mén píznivých

okolnosti než k nynjšímu zasedání 20. února. Zejména katastrofa

riiartumská byla v živé pamti, a osvdení Gladstonovo i Granvillovo

\ ji-dné i druhé snmovn nevynikalo zvláštní jasností. Gladstone tvrdil,

že angl. vláda vždy byla naklonna tomu, aby Sudan od Ejypían byl

vyklizen. Když však africký prorok /mocnil se Chartumu, že zmnil
se stav vcí a nyní jde o to zlomiti jeho moc; proto musí se iiodnikiiouti

výprava od Saakimu proti zástupm >.ln<.in:'i/.l<'iivtii fn |ww1 v<MÍ<ním
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Osinana Digmy, musí se položiti železnice do Berberu a podstoupiti

pak válka proti nialidiovi, pi eiuž gen. Wolseleyovi že se ponechává

ustanoviti vhodnou dobu roní. O tom však, co by se mlo státi, až by

mahdi byl poražen, ministr se nezmínil. Mla by snad Anglie Sudanu

po tolikerých obtech se vzdáti? Proti tomu ohrazovali se konservativci.

Vlád, jak se podobá, tanulo na mysli, Sudan z Egypta a svrchovanosti

turecké zcela vylouiti, a zíditi z nho zemi pod ochranou anglickou.

Po únavném rokování vyslovila (27 ún.) sice snmovna lord vlád
nedvru (89 hl. proti 68), avšak rozhodující pro vládu jest pouze

dvra snmovny poslanecké, a tu zamítnut byl dotyný návrh North-

cotv 302 hl. proti 288.

Obrana Granvillova zavdala podnt ku píkrému sporu s nmeckým
kancléem. Proti vývodm konservativc uvedl Granville, že se spravují

radami z ciziny, již ku. Bismarck že radil Beaconsíieldovi, aby zabral

Egypt. Nmecký vládní tisk poal se v t píin sápati se na Anglii

a Bismarck prohlásil (2. b.) v íšském snmu nmeckém, že mu nikdy

nenapadlo „lákavým slibováním cizího majetku svádti anglickou vládu

s cesty ctností", aby tím psobil zmatky v Evrop. Co Egypta se týe,

že písemn i iistn obraceli se k nmu anglití státníci, co by mli
initi, aby jim poradil, on však jakožto ministr zahraniných vcí n-
mecké íše že musí se vzdáti udílení takových rad, ponvadž by tím

pevzal odpovdnos ped jinými vládami. Když spor se piostoval,

odebral se syn Bismarckv Herbert do Londýna, naež (9. b.) v parla-

ment ten byl pipiš Granvillv, kterým spor se urovnával. V Paíži

považovalo se to za pokoení Anglie ped Nmeckem. Také Gladstone

mluvil smílivé a vítal Nmecko jako stát koloniální. Posléze (16. b.)

prohlásila vláda v parlament, že za nedlouho trvale budou odstranny

veškery neshody s Nmeckem stranu osad v západní a východní Africe

a v krajin Pacifické. Pátelštjší pomr mezi Anglií a Nmeckem došel

pak výrazu i cestou prince Waleského do Berlína.

Události v Sudanu nebyly pro Angliany potšitelné, výprava ze

Suakimu, o níž vláda mluvila, nezdaila se. Y údolí Nilském byl generál

Wolseley nucen hlavn k vli zhoubnému úpalu slunenímu ustoupiti

až do Dongoly. Sbor jeho znan utrpl a ítá mnoho nemocných, tak

že v nynjším svém složení ani na zimu nebyl by mohl vydati se ku

pedu. V Suakimu shromáždilo se poátkem bezna pes 10.000 angli-

ckého a indického vojska pod velením generála Grahama. Výprava ta

mla za úel poraziti Osmana Digmu a uvolniti cestu od Suakimu
k Berberu. Mlo se to státi co možná rychle, než nadejdou umoující

vedra. Angliané vykonali obhlídku, pi které nepítel úpln odstoupil,

jakmile však Angliané se vzdálili, ihned zaujal svá dívjší místa.

Když však jeden voj pod velením generála Mac Niela od opevnného
srubu v rovin Suakimské vydati se chtl k Tamaji, nejbližší povstalecké

vsi v horách, byl (22. b.) od povstalc prudce napaden. Anglianm
podailo se sice posléze zíditi tverce a odraziti útok, nicmén utrpli

tžké ztráty, zejména i na velbloudech a mulech. Mimo to ukázala se

v plném svtle jejich vojenská nedokonalost, nemli ani zdání o ne-

píteli až teprve, když plnými proudy proti nim se hnal. Pozdji vytáhli

proti Tamaji a spálili ji, však vrátili se zpt.
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Výprava sudanská skonila úplným ústupem vojsk anglických, jak

Wolseleyova v údolí Nilském, tak Grahamova u Suakimu. Všechny od-

díly Wolseleyova sboru zedrané a zubožené couvly nejprve do Dongoly,

kdež rozložily se na vyšších místech nad Nilem a hledaly ochrany

proti úpalu afrického slunce v lehkých proutných chatách táborových.

Sbor Grahamv našel útoišt ped vražedným ponebím letním na lodích

v Suakimu. Posléze rozhodla se anglická vláda, že vbec vzdá se ve-

škerých dalších podnik v Sudan a odvolá ob vojska. Ministr války

Hartington pekvapil zprávou o tom parlament, kdež (11 kv.) prohlásil,

že sbor Wolseleyv ustoupí až k Assuanu a Wadyhalf, totiž na jižní

hranici horního Egypta, že stane se opatení, aby též egyptské vojsko

ustoupiti mohlo souasné s anglickým a tolikéž domorodci, kteí by

nechtli ostati mimo novou hranici. Jelikož se vláda vzdává výpravy

na Chartum, odpadá i zámr postoupiti od Suakimu k Berberu. Suakim

vláda hodlá prý držeti tak dlouho, pokud se nedohodne s nkterou

mocí evropskou (t. j. s Itálií) o jeho obsazení. Anglie koní tudíž

neslavným ústupem své tak hrd poaté tažení sudanské. Sudan s Char-

tumera a africkým prorokem, širé koniny Kordofanu a Darfuru zsta-

vuje nepemoženým davm vítzných Arab afrických,- Co s Dongolou

a Nubií státi se má, ponechává se na uváženou egyptské vlád.

Též spor rusko-anglický v píin hranic mezi ruským Turke-

stanem a Afganistanem skonil mírem. Po krátkém utišení v druhé

polovici dubna propukly neshody s takovou ostrostí, že zdála se válka

již velmi blízkou. Nemálo pispla k válenému poplachu e Gladsto-

nova v anglickém parlament (27. dubna), v níž kladena váha na to,

že Rusové bezdvodné podnikli útok proti Afgancm na Kušku. Ale

ruská vláda setrvala na svém, jak co do nové hranice, tak v odmítnutí

požadavku, aby vyšeteno bylo poínání gen. Komárova. Posléze v hlavní

vci, t. j. co do hranice, anglická vláda povolila i vyjednává se nyní

o podrobném jejím vedení ; v otázce útoku nenamítá Rusko nieho proti

tomu. aby rozhodla nkterá koruna (král dánský) o dvodnosti jeho.

Obecné pozornosti tém ušlo, že dne 11. kvtna úplné vyízena
byla oprava volební pijet.'m zákona o roztídní míst poslaneckých

na jednotlivé okresy, tak zvané Distribution bili. Tím dovršeno bylo

veliké dílo Gladstonovo, jehož po drahná léta se domáhal.

Dne 1. dubna slavilo Nmecko 70. narozeniny svého kanclée
kn. Bismarcka. Vládní a úadní kruhy a velká ás intelligence nmecké
o závod mu osvdovaly svou oddanost a úctu. Pece však oslava sjedno-

titele Nmecka nebyla tak jednomyslná, zejména v Bavoích. Virtem-

bersku, Badensku a Hannoversku udaly se výtržnosti pi úadních
slavnostech. Dlouho ped slavností zídil se pod pedsednictvím vévody

Katiborskébo ústední výbor v Berlín, jenž vytknul si za úel uspo-

ádati sbírku na národní dar Bismarckovi. Výnos sbírky té — k níž

pispli i Némci z rakouských zemí — nebyl vnován njakému velkému
úelu veejnému, nýbrž po pání Bismarckové a za souhlasu císae Viléma
zakoupen íšskému kancléi za 1

'/, milionu m. rytíský velkostatek

Schoenhausen, jenž náležel druhdy jeho pedkm, zaplaceny knihovní

dluhy statku v obnosu 350.000 marku a mimo to dáno Bismarckovi
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1 '/4 íiiil- '"•. iil^y jii^'li použil k úelu, jenž uzná /a dobrý. liÍMiiaick

uložil je na ten as nu úroky.

Nejvýznamnjší rokování nmeckého íšského snmu, jenž pí-ed

vclkonocenii byl odroen, vedeno bylo o pedloze paroplavební 12., 13,,

14. a Ifí. bezna. Ped tím (4. b.) povoleno Bismarckovi odepených
díve 20.000 mark na místo nového editele v zahr. úad. Bismarek
horlil proti opposici a slavn prohlásil, že „ped bohem a djinami
vznáší obžalobu na strannického ducha, kterýž optn zniil velkolepé

dílo míru, které krví a železem bylo stvoeno a upevnno." Rokování
platilo více koloniální politice nežli paroplavb, již Bismarek hájil,

dovozuje, že obohatí Nmce. Pro nás zvlášt dležité byly projevy o po-

mru Nmecka k Rakousku. Liberal Richter dovozoval (16. b.), aby

radji uzavena byla obchodní a celní smlouva s Rakouskem, naež
Bismarek: „Richter shoduje se s Windhorstem, aby vláda dbala na uza-

vení trvalejších smluv s Rakousko-Uherskem, a jsou to již smlouvy

celní, aneb smlouvy politicko-pragmatické. Podivno, že jednou mohu
býti s pány tmi ve spolku. Nejsem proti tomu, a jak z asopis dávno
mohli jste zvdti, teteli také jiné noviny než své vlastní, že uinil

jsem již ped lety návrh Rakousku aneb položil aspo na denní poádek
otázku, byloli by možné provésti taková pragmatická zízení a v oboru

celním neb v jiném oboru, jimiž bij byla njplnna mezera zpsobená
r. 1866 mezi Nmeckem a liakouskem. Pi i)odrobném zkoumání shledali

jsme, že nehled na obtíže s tím spojené v rakousko-uherských pomrech
jsou trhliny mnohem vtší a že tamní vláda, jež hotova by byla na to

pistoupiti, nebyla jista, že by došla potebného k tomu svolení zákono-

dárných sbor." — Vidíme z toho jednak, že Bismarek zanáší se stále

myšlenkou tsnjšího pivinutí Rakouska na srdce nmecké íše a jednak

že v tom není žádných rozdíl mezi vládou a stranami. — Paroplavební

pedloha pijata byla pokud se týe spojení s Austrálií, Asií a plaveb

z Terstu pes Brindisi do ^gypta a povoleno k tomu cíli 4 mil. roní
podpory, tra africká byla zamítnuta. — Nmecký íšský snm vyídiv

rozpoet a pedlohu o zvýšení celních sazeb, ukonil 15. kv. první

zasedání nynjšího svého tyletého období.

Ve Francii ukázalo se optné, na jak vratkých základech

spoívá tam každá vláda a kterak pes den rozsypati se mže pevná

vtšina a pivésti ministerstvo k pádu. Kdežto v Anglii ani osudné ne-

úspchy v Egypt, pád Chartumu a smrÉ Gordonova nebyly s to zvrátiti

ministerstvo Gladstonovo, dostaila ve Francii jediná depeše o ústujju

francouzského vojska v Tonkin, aby nenadále a za všeobecné nevole

ustoupilo ministerstvo Ferryovo a to v dob, kdy všechny známky na-

svdovati se zdály, že šastn zakoní zákonodárné tyletí.

Za vzájemné shody snmovny poslanecké a vlády vyízena byla

do konce bezna oprava volební, o niž Gambetta marn se byl zasa-

zoval, a která dle pijatého znní stanoví: 1. volby jioslanecké konají

se v každém kraji spolen voll)ou listinovou (scrutin de liste), pi
které každý voli napíše tolik kandidát, kolik poslaneckých mandát
na kraj pipadá; 2. v každém kraji pipadá vždy na 70.000 obyva-

telstva jeden poslanec, pi emž zlomek v potu obyvatelstva považuje

se za celek; 3. každý kraj tvoí jediný okres; 4. ku platnosti volby



Rozhledy v djinách souasných. 571

j)otebí jest vtšiny odevzdaných hlas, kteráž pi první volb rovnati

se má aspo tvrtému dílu zapsaných voli ; 5. poet poslanc obnášeti

bude dle opravy této 596. K tomu pijaty dva dodatky, jeden, že ne-

mají se po píštích šest msíc konati žádné doplovací volby a druhý,

že nové volby snmovní konati se mají vždy bhem šedesáte dn ped
vypršením snmovního období. Vláda Ferryova od února 1883, kdy

nastoupila, ukázala se skutenou vládou oprav a ustálení republiky.

Dne 29. bezna došla osudná zvs z bojišt TonkinsJcého, že

francouzský sbor i)od velením generála Negriera v severovýchodní

konin Tonkinu pekvapen byl znanou mocí ínskou, a že musil

opustiti posice, kterých v únoru Francouzi dobyli. Sám generál byl

tžce rann a velení ujal se plukovník Herbinger, jenž šastn ustoupil

se sborem do prsrayk, jež hájí pístup do stedu Tonkinského, delty

ervené eky. Následujícího dne (31. b.) odbývala se bouná schze
snmovní, ve které spíláno ministrm podvodník, lhá, bídník a po-

kikováno : ze dveí s nimi ! I na ulicích Paížských jevilo se rozilení.

Ferry podal pedlohu, žádaje za úvr 200 million fr. „Naše vojsko,"

dokládal za všeobecné nevole, „ocitlo se pojednou proti nepíteli,

jehož moc nemohla se pedvídati. Vera již stala se pimená opatení,

jsou však nedostatená. Musíme pomstíti úkor nejen k vli obran
indoínského drženi, ale i k vli cti Francie, která ped celým svtem
utrpla." Krajní strana navrhla, aby ministerstvu byla vyslovena ne-

dvra. Ferry žádal, aby díve jednáno bylo o úvru. Když však sn-
movna 308 hlasy proti 161 se usnesla, aby jednalo se díve o návrhu

nedvry, prohlásil Ferry, že s ministerstvem odstupuje. Tím odpadlo

jednání o návrhu krajní strany; návrh, aby ministerstvo dáno bylo

v obžalobu, byl zamítnut. Ješt téhož dne dány rozkazy, aby znanjší
posily odpluly do Tonkinu a následujícího dne povolila snmovna úvr
50 mil. S velikými obtížemi setkávalo se však zízení nové vlády.

Dosavadní vtšina sestávající z jednoty republikánské a jednoty demo-
kratické, jež za dojmu neúspch Tonkinských Ferryho opustila, ne-

hodlala s Ferrym odstoupiti, naopak snažila se zjednati mu ponkud
zadostiuinní. V parlame.itu zvítzili však radikálové. President repu-

bliky Grévy vyjednával s pedsedou snmovny Brissonem, s Constansem,

Freycinetem a posléze obrátil se opt k Brissonovi a dovolávaje se

jeho vlastenectví, aby zem v dob kritické neostávala bez vlády, žádal

ho, aby pevzal sestavení nového ministerstva, emuž tento pojistiv si

podporu Freycinetovu vyhovl.

Dne 7. dubna pedstavilo se nové ministerstvo snmovnám, sednjé

již v nynjším tyletí snmovním, a bylo pijato s velkou pochvalou.

Na dkaz dvry bylo mu vtšinou 373 hl. proti 90 povoleno zbýva-

jících 150 mil. úvru. Brisson nazval novou vládu „ministerstvem smíru

a svornosti." Stran Tonkinu pravil: „Budeme žádati od Cíny, aby
šetila našich práv, jak ze smluv nám vyplývají, a která od samé
ínské vlády smlouvou 11. kv. 1884 v Tiencinu uzavenou byla uznána.

Budeme se považovati za šfastny, budeli nám možno cíle toho dosíci

mírným vyjednáváním, avšak jsme odhodláni vymoci ho sob i mocí
zbrani." O vnitní politice i)rohlásiI : „Jako za hranicemi máme na
'•''•»••'• ipnoni prapfjr francouzský, tak chceme uvnit dbáti toliko ná-
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rodní svrchovanosti." Ministerstvo Brissmiovo má r;i/- >i>olku veškerých

vlády sciíopných republikánských živl francouzské snmovny. Až na

nesniííitelné Ilochetortovce jsou v nm zastoupeny všechny odstíny

republikánské. Pedseda ministerstva, Henri Brisson, jest padesátník,

rodák Bourfíeský, v Paíži studoval práva, byl spolupracovníkem aso-

pis Temps (od r. 1804) a Avenir National (od r. 18()9), s (iambettou

a Cballemel-Lacourem založil opposiní Kevue Politique, jež pro lánek

z jeho péra od Napoleona byla zastavena; za obležení Paíže byl

velmi inným ve výkonech pro veejné podpory ; v národním shro-

máždní v Bordeauxu a pak ve Versaillesu náležel k nejrozhodnjší

opposici a po odstupu Mac Mahonové zasazoval se pak o odstranní

neb zmny reakcionáských zákon. V republikánské stran dosáhl

takového významu, že v listopadu 1881, když Gambetta posléze zídil

své „velké ministerstvo," stal se na místo nho pedsedou snmovny,

na kterémž míst setrval do nynjška. Na Brissonovi chválí se jeho

prostota, otevenost a pevnost. Obor zahra, vcí pevzal Freycinet,

jenž byl po „podrobení se" Mac Mahona r. 1877 ve vlád Dufaurov

ministrem veejných prací a stal se známý svým plánem rozsáhlé sít

železniní a prplavové ve Francii, v emž jej Gambetta vele podpo-

roval
;
po odstoupení Gambettové byl na krátko pedsedou ministerstva.

Ostatní ministi byli : Allain Targé vnitra, za Gambetty ministr financí,

Campenon ministr války, jímž byl také již za Gambetty, Clamayeron

financí, René Goblet vyuování, venyných prací Sadí Carnot, orby

Legrand, obchodu Monyoii, pošt a telegraf Sarrien (radikál) a ná-

monictva admirál Galiher. — Na místo Brissonovo za pedsedu sn-
movny zvolen byl (8. dubna) pi tetí volb radikální Flo(iuet proti

Falliresovi, lenu vlády Ferryovy, jehož volila republ. jednota a ás
demokr. jednoty, aby tím dala pedešlé vlád jakési zadosti uinní.

Floquet zvolen byl od radikál a krajních pomocí monarchist. Obé

snmovny odroily se pak do 4. kv. — Hnedle po svém nastoupení pro-

dlalo ministerstvo malou krisi. Clamageron z dvod prý zdravotních

odstoupil a málo potšitelný obor finanní pevzal Sadí Carnot, na

jehož místo nastoupil Doinole, jako ministr veejných prací.

Než ješt nová vláda nastoupila, došly z Pekingu a Šangaje

zprávy, dle nichž smír mezi Francií a ínou stával se pravd podobný.

Ferry již od podzimu minulého roku vyjednával o mír. ínská vláda

vyslovila nyní ochotu k míru na základ smlouvy Tiencinské, totiž

vyklizení Tonkinu a uznání tu svrchovanosti francouzské republiky.

V Pekingu vyšel dokonce již císaský úkaz, kterým se mír s Francií

prohlašuje. I mír ten jest dílem vlády Ferryovy. Francie musí však býti

opatrná a do definitivního uzavení míru nezastavovati blokádu pístav

a stíhání válené kontrabandy, aby snad ína nepoužila doby té, by se

mohla opatiti z Evropy dostatkem váleného materiálu, kterýž jak

Nmecko, tak Anglie a Holandsko ochotné jí prodávají a prodávaly.

J. J. Toužimský.
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Cíšleni tímto poíná se druhé plletí letošní Osvéty.
Pp. oditér.itle, jicii^.to preilplacení vyerpáno jest, uctivé žádánae,

aby je záhy obnoviti ráili.

Knihy, obrazy a hudebniny Osvt zaslané:

Hrady a zámky í-eské. Popisuje August Sedláek. lUustrují Karel a
Atlntf l.ihsclierové. Dílu IV. sosit 18. a 19. Nakl. F. Šimáek, v Prazo 1885.

Kliniko slovem i obra/cm, líí Jos. Kolá, lllustrace od pedních
uiiilcfi, z nejvtší ásti ruských. Dílu I. seš. 4. Nakl. týž.

Sboruík illusfrovaiiýrh román. Dílu I. ses. 8. Nakl. týž.

Eiiyklopadie paeda{;;ogická, slovník vdomostí z vychovávání a vy-
uováni domácího a veejného ve školách nižších, stedních a vysokých. Pi-
spním uitelv a uenc poádají: Fr. J. Zouhik, P. Durdík, V. Hylmar, J.

L. Mašek, Fr. Nekut, Jos. Šauer z Augeuburgu. Dílu I. s š. 11. Nakl. týž

Hlavni smry ?iovf'jší právní a státní filosofie. Napsal JUDr.
Jos. Trakal. Nákl. vlastním V komisi Fr. ivnáe, v Praze 1885.

Slovanstvo ve svých zpvech. Sborník národních a znárodnlých
(významných) písní všech slovanských národu. Poíádá, harmonisuje a vydává
L. Kuba. Knihy lil. seš. 3. Nákl. vydavatelovým.

Slovník zdravotní Prostonárt)diií praktická kniha pouná. Redakce:
dr. Chodouuský a 'Ihomayer. Heš. 3. Nakl. J. Otto, v Praze 1885.

Pemysl a Libuše. Vlisový obraz z královské lože v Národním divadle.

Maloval Vácsl. Brožík. Prémie as. Ruchu na r. 1885.

Monumentální plán kr. hl. msta Prahjr (i s nejnovjší VII. ástí
Holešovicemi a Bubny), Karlina, Kr. Vinohrad, Žižkova, Bubene, Nuslí a
Smíchova, který dle skutenosti a nejlepších pramen sestavil a upravil Josef

Brož. Provedený v litograf. ústavu J. ze Lhoty. Kreslil a ryl J. Novák. Nákl.

J. ze Lhoty. J. Brože a O. Heinricha (6 list), v Praze 1885.

Idylly utrpení a 'idy od J. Arbesa. 1. Nakl. J. Otto.

líasn Fr. X. Svobody Písn milostné^ Nakl. I. L. Kober, v Praze 1885.

Poetické besedy. Red. Jan Neruda. íslo XXHI. : Na dívím kameni.

Napsal Ot. Mokrý. Nakl. Ed. Valeka, v Praze 1885.

Národní báchorky a povsti od Bož. Nmcové. Páté, illustrované vy
dání Nakl. 1. L. Kober, v Praze 1885.

Károdníbibliothéka. Výbor prací elnjších spisovateleskoslovanských.
Seš. 503—506. (K. Svtlá V. 3., S. Podlipská IV. 3., K. Vinaickv III. 1., F.

J. Rubeš I. 1.) Nakl. týž.

Ústední knihovna. ís. 168.—169.: Anglické povídky. Peložil Pav.

V. erný. ís. 170.: Alfred. Báse epicko-lyrická. Od Vít. Hálka. ís. 171.:

Odkaz. Povídka od G. Freytaga. Z um. pel. V. Filípek. Nakl. týž.

Ottova laciná knihovna národní. Red. Ot. Mokrý. Série VIII. sešit

17.—18: V dusném vzduchu. Tré obraz Nakreslil V. ezníek. Nakl. J. Otto.

Fr Pravdy Sebrané povídky pro lid Série 2. seš 29 —32. Série

3. seš. 3. Nakl. I. L Kober, v Praze Í885.

Moravská bibliothéka. Vydává Fr. Bayer. XVI. dílo: Lid a jjárod.

Sebrané rozpravy národopisné a literární Frant. Bartoše. Nakl. J. F. Sasek,

ve Velkém Meziíí 1885.

Pkné teni. Album román a povídek pvodních i peložených. Série

II. seš. 11.: Ed. Buhvera Eugen Aram. Nakl. J. R. Vihmek, v Praze 1885.

Pamtí Jos. V. Frice. První ásti seš. 8. a 9.: Do ticeti let. Nákl. B.

Grunda a V. Svatoe, ve Vinohradech 1885.

Pítel domoviny. Knihovna prostonárodní. Pispním nejlepších spiso-

vatel domácích poádá a vydává M. Reisová. Svaz. II.: Satanáš. asový obraz

z Pojizei od K. Svtlé. Nakl. týž.

Ilubika. Veselohra o 4 jednáních. Napsal L. Dóczi. Z maarského
pel. Fr. Brábek. Nakl. M. Knapp, v Karlin 1885.

Stndie kn kvadratue kruhu. Vykonal a sepsal Ant. ermák. S 2

kresbami. Veškerá práva vyhrazena. Nákl. vlastním.

Djiny fci a literatury fraucou/ské a základové francouzské me-

triky. Sestavil R Branžovský. S 15 iilustracemi. Nakl. Ar. Pešl, v Táboe 1885.

Dv povídky Jos. Šawické. Z polštiny peložil F. A. Hora. istý výnos

vnován Ústední Matici školské. Nákl. vlastním.

Besedy mládeže. Poádá F. Kuera. Sv. 224.: Ze zlaté doby života.

Povídky pro mládež napsal V Špaek. Sv. 225.: Ovoce nepravosti. Djepisná
povídka ze 13. stol. Dospl* jší mládeži napsal P. V. Sladomel. Kdo se^ boha

nespnstf. toho l)uh neopustí. Dle franc. voln vzdlal J. Janda. Nakl. M. Knapp.
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OSVÉTA

Vlastní životopis Prant. Palackého.

pozstalosti Fr. Palackého, mezi jinými vzácnými píspvky k jeho

životopisu nalezena jest nejen struná autobiografie sepsaná r. 1865

a otištná s nkterými zmnami a doplky ve Slovníku nauném,
ale i starší a obšírná autobiografie jeho dtství a mládí, dosud ne-

' vydaná. Tato sahá až do vystoupení Palackého ze škol Prešpurských

a dále až do konce r. 1818, kdež náhle jest petržena, i koní podá-

vajíc ješt opis nkolika slov naznamenaných dne 31. prosince 1818

v „každodenníku", jejž Palacký poal sob psáti dne 25. listopadu

1818. Pipojena tu dále poznámka: „Školy opustiw, když sem chtl

historii swého wdeckého vzdlání psáti, zaznamenal sem sob pedkem
nkteré myšlenky a opisy." Avšak poznámka ta i s následujícím vý-

piskem z každodenníka jest peškrtána, a pidán jen ješt opis vy-

svdení, jehož dostalo se Palackému ze studií humanitních.

Zdá se, že Palacký, vypsav obšírn mládí své, neml sice v úmyslu

pokraovati v podrobném vypisování života svého dalšího, tam kde denník

jeho již za vypsání to poskytoval náhradu ; ale zjevno jest, že chtl

autobiografii mládí prodloužiti adou výpisk, kteréž sob inil pro

potšení a povzbuzení své a pro vlastní snad nkdy upamatování. Pi-

loženyÉ jsou k autobiografii nkteré „Bézné myšlenky a opisy,"' „Wýtahy
listovních pamtí" (z list psaných Palackému, jakož i od nho jiným)

a poátek výpisk nadepsaný : „Paméti vytažené z každodenníka.'^ Vše

to psáno jest týmž písmem a nepochybn touže dobou, kdy sepsána byla

i autobiografie mládí. Bohužel jest výpisk tch jen poskrovnu, zstaly

patrn nedokonány, a to na škodu tím vtší, že listy, z nichž výtahy

ty uinny, namnoze nenalézají se v pozstalosti.

Autobiografie mládí Palackého psána jest jeho rukou a pravopisem

obvyklým ped r. 1840 a 1842, totiž y na míst j, y a j na míst

j a L Poátek rukopisu bud pozdji povstal aneb pepsán a zmnn
byl, psán jest písmem, jakým P. pozdji psával, a tolikéž jsou v textu

nkteré opravy psány stojatým písmem Palackého a též pravopisem

pozdjším. Oprav tch jest nemnoho. Palacký pozmnil jen nkterá

slova díve užívaná nahradiv je výrazy novjšími ; vidíme z toho, jak

37*



57G ^- ervinková Riegrová:

mluva naše stále pozvolím se vyvíjela a bohatla. Takž na píklad na

míst „hospoda" napsal Palacký „byt", u slova „museum" poznamenal

„asopis" atd.

Písmo Palackého, byvši v mladosti jeho spíše ležaté, v 1. 1825
až 1827 poalo se mniti, a ustálilo se pak konen v tom spsobu,
v jakém psával až do své smrti: písmem drobným, stojatým, nad obyej
úhledným a vždy tak stejným, jako by každá písmenka tištna byla.

Soud dle písma není pochyby, že Palacký napsal autobiografii

mládí svého ped r. 1826, a se soudem tím souhlasí úvahy povzbuzené

obsahem samým. Porovnajíli se rukopisy Palackého z rzných let, shledá

se podobnost nejvtší mezi rukopisem autobiografie a jinými rukopisy

z r. 1823. Není tedy bez podstaty domnnka, že Palacký psal auto-

biografii mládí svého ješt v Uhrách, prve než opustil své vychovatelské

místo, odebíraje se na jae r. 1823 do Prahy za novými studiemi a do

nových pomr.
Snad mnohý ctitel Palackého bude toužiti na to, že se prodlelo

až píliš s vydáním vzácného rukopisu toho. Dvodem ku prodlení

tomu byla zejména i neukonenost rukopisu samého ; zdálo se zajisté,

že nejvhodnji lze jej vydati až v ele životopisu, kterýž by autobio-

grafii doploval a ve vypravování obšírném pokraoval tam, kde ona

pestává ; také že rukopis ten nevelmi objemný lépe se hodí k tomu,

aby uveejnn byl zárove i s jinými písemnými památkami kratšími

neb korrespondencemi Palackého.

Ježto však nelze pomýšleti na to, aby zevrubný životopis Pala-

ckého v brzku byl vydán, odhodlali jsme se povoliti laskavému usilo-

vání a pímluvám pán redaktorovým a vydati autobiografii v Osvt,
jakož i ve zvláštních otiscích z Osvty ; a usnesli jsme se na tom tím

spíše v této chvíli, aby za píležitosti odhalení poprsí zvnlého na

dom . 719 na Novém Mst Pražském, kde žil a skonal, mohli sob
ctitelé jeho odnésti knížeku tu na památku.

Rukopis otištn jest tu doslovn tou orthografií, kteréž Palacký

až do smrti se pidržel, a ovšem s opravami, kteréž v textu sám

byl uinil, pi emž slova, jichž pvodn byl užil a pak je vymýtil,

uvedena jsou pod arou.
Autobiografií tou nejsou vyerpány veškery prameny a zvsti

o mládí Palackého, avšak tyto najdou místa svého teprve ve píštím

životopise
;
proež podáváme zde rukopis Palackého beze všech dodatk,

nepiiujícc slov zbytených tam, kde mluví Palacký sám.

Vždy poznáváme jej v každém slov, -poznáváme jej ve velebné

prostot, v nehledané síle jeho slohu, poznáváme jej v tom dechu

lioroucího, ideálního nadšení pro všecky vznešené pomysly a cíle lov-
enstva, kterýž v mladosti v nm zaplanuv neutuchnul ani pod popelem

šedin, poznáváme jej ve prudkém ba i píkrém a bezohledném povrho-

vání vším co špatného a nízkého, i v té nezmrné lásce, ve kteréž

posvtil se cele služb národu svého, poznáváme joj konen po pravd,

která tak nepokryt, dojemn, mocn a skvle mluví k nám z jeho slov.

Bylo asi ve svt poídku lidí, jimž by lež a petváka byla v té

míe cizí, hnusná ba i nepochopitelná jako Palackému; celý jeho život
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byl pravdou, po pravd bádal, dle pravdy jednal a každé slovo, které

pronesl, prýštilo se z hloubi jeho bytosti — byl ve všem vren svému

heslu: „Svoji k svému, a vždy dle pravdy !^

Marie ervinková RiegxQvá. ^)

Rodina Palackých ode dáwna netoliko w Moraw, ale i w sau-

scdních zemích dosti jest rozšíena. Domýšlím se, že obdržela jméno

swé od „Paláce^ neboli „Palaowa", wesnice panstwí nkdy Jiínského

Ve Perowském kraji, a to již w XVI. století. Gruntovní kniha msta
Fryštáku nese pwodní zápis w tato slowa: „It. léta pán 1566, za

purkmistra Jiíka Palackého a foita Matje Wašnikowa, za téhož úadu,
kaupil Jan Berka podsedek od Jana Ondeje Bošowského" a t. d. To
wypsal odtud pro mne ped drahn léty prof. A. W. Šembera; pak

Písecký nkdy gymnas. prefekt Schon také z knih tanujších wytáhl

zpráwu: „1649 erat Pisecae decanus Wenc. Adalb. Palatsky a Kernstein."

Zemane Palatí, w hoejších Uhích posawad žijící, zdá se, že we 301eté

wálce z Morawy se tam wysthowali.

Predkowé moji pebýwali, pokud rodinné podání naše staí, wždy
\\ Ilodslaivictch, wesnici ležící mezi msty Nowým Jiínem a Walaským
Meziíím asi uprosted, sotvva míli zdálí od Palaowa; písemné wšak

o nich památky nesahají wýše nežli do poátku XVIII. století, kdežto

zejména Matj Palacký byl w létech 1705— 1711 foitem w Hodslawicích.

Syn Matjw Jií (f 1785 5/12) byl pradd mj; na dda Jiího

(t 1806 14/1) pamatuji se co dít ješt sám, nikoli wšak na bábu

Rosinu Bartoowu. Oni, co mladší linie, bydlili w chalup pod ísl. 72

;

starší zajisté linie držela foitstwí Hodslawské ddin; pedposledního

foita (Erbrichter) Hodalawského, Josefa Palackého, znal sem za swého

mládí welmi dobe.
Hodslawice leží na sewerním swahu powstných nkdy hor a lesw

líomorackých, jichžto pramenowé wysílají wody swé jak do Baltického,

tak i do erného moe. Proto není tu na rozhraní wod owropských

nižádné eky, nýbrž jen nepatrný potek „Zrzáwka" zwaný, po jehožto

bezích obau táhnau se domy asi pl hodiny zdélí. Hodslawice náležely

od nejstarší doby ku panstwí hradu Štramberka, kteréžto kaupiwše

Nowojiínští mšané r. 1558, drželi svvobodn až do r. 1621, kdežto

Ferdinand II. celé panstwí jim, co horliwým protestantm, konfiskowaw,

darowal je ádu Jesuitskému
;

po jehožto zrušeni msto Nowý Jiín
oswobodilo se, panstwí pak celé i)ropjeno 1781 Tlieresianské rytíské

Akademii we Wídni.

Jesuitm, pokud panowuli Jiínu, hýlu wcsti dlouhé u kruté buje

I
'Oddanými svými, jež piwesti mli opt do lna církwe katolické

:

' bo obywatelstwo wsech tch hornatí n, ježto rozkládají se okolo

' niiíiiiír se již doléi dolili sltínínitn iii:UPríáhi k /.ivotopisii Palackého,
1 ke všin, kdož nójaki- listy Palackhu n sclic chovají, snažnou

I, aby mi biiíf véniý doslovný opis jich zaslali, aneb listy ty laskavé
K opJMi zapjili. Prosím vele, aby mi listy Palackého zaslaný byly ve
(i^ani odporuenéni do Malúe u Cbotéboe, naež neopomeim vseni tm,
:-i')ž l»y snad sami darovati jich nemfnili, navrátiti je v brzku opét zásilkou

'lipurueuou.
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wysokého Radhošte we wýchodní Moravé ; a tudíž i panství nkdy
Štramberského a Jiínského, pilnuwše cclau duší ke stran podobojí

a zejména k jednot Bratí eských, odoláwalo dlauho wšem jejich

autokm a nástrahám i sebe chytejším a draznjším. Z okolí toho,

a wšak nejwíce z wesnic nmeckých, ježto i podnes náležejí k ewan-

gelické církwi Hodslawské, wyšli r. 1722 prwní zakladatelé Ilerrnbutu,

nyní swétoznámého ; že by wŠak i z rodiny mé kdo byl s nimi se

wysthoval, není mi známo. Mám to wšak z ust jak otce swého,

tak i foita Josefa Palackého, že ješt i za panowání Marie Theresie od-

býwány u Palackých nábožné schzky z okolí celého, a owšem w úkryt,

obyejn w noci; nkdy i we hlaubi lesw Domorackých, když který

jesuita neb špehaun byl na blízku ; stráže rozestawowány na potebných
místech, aby prozrazeni nebyli. Tu spíwáno, modlitby se daly a ítány
knihy starobratrské, jež míwali zakopané w hustinách lesw. Prohlášením

tolerance od císae Josefa II. r. 1781 wzalo to konec. Ponwadž ale

w patente toleranním jednota nkdy bratí eských nenašla ohledu ni

místa, pedkowé moji, dlauho bywše na wáhách, pihlásili se konen
k wyznání augšpurskému ; s nimi také wtší díl obywatelstwa jak Hod-
slawského, tak i okolních wesnic.

Otec mj Jií Palacký, tehdáž ješt jinoch, (naroz. 18. Dec. 1768)
odhodlal se hned od poátku ke služb nowé té církwe, a již se byl

odebíral do Uher, aby tam nabyl we školách ewangelických potebného
uení, když ho došel od wrchnosti rozkaz, aby nastaupil auad školního

uitele w Hodslawské církwi. Pobyw tedy jen krátce ješt we školách

Jiínské a Hranické, stal se r. 1784 prvním uitelem, ili jak se íkalo,

rektorem školy Hodslawské. Pojaw sob 2. Febr. 1790 za manželku

Annu, dceru sedláka Josefa Kižana w Hodslawicích, potom (tuším

r. 1797) wystawil sob sám swým nákladem školu dosti prostrannau,

w níž až do r. 1829 zastáwal auad svj. Já byl prwní z jeho dítek,

který zrodil sem se w now wystaweném dom (íslo konskr. 108.)

a sice 14. Jun. 1798; wšak teprw 17. Jun. ktil mne druhý pastor té

církwe Jan Pileka, rodilý ze Wsetína. Matka má porodila w létech

1791—1814 wesms 12 dítek: a wšak jen sedm z nich (Jií 1791,

Anna 1796, já 1798, Mariana 1802, Ondej 1807, Jan 1812 a Rosina

1814) dospli k wku.
Otec mj byl we wší swé prostot pedce muž neobyejný. Pí-

roda udlila mu byla pronikawého rozumu i ostrého wtipu, kterýmž já

i w dosplejším wku asto sem se obdiwowal. Mnohostraná zkušenost,

zdrawý saud a pozorliwá pam na wše, co kdy duchu jeho se ped-
stawilo, zásobily ho jistou filosofií žiwota, kterauž nad sausedy swé

znamenité wynikal: ale i samé uenosti nebyl cele prázden, dychtiw
a bedliw ítáwaw každau knihu, která kdy do rukau se mu dostala.

We wšem, co dotýkalo lidské mrawnosti, býwal nad míru písným, aniž

kdy jakau nžností oswdowal se k dítkám swým, akoli o dobro jejich

ochotn a upímn se staral ; wle jeho býwala neoblomná, asto
i prchliwá. Pitom byl pilný av powinnostech kesanských, horliwý w ná-

božnosti nepetwáené, a stálý obránce církewního wyznání swého.

Biblí celau ml w pamti, a we wšech píhodách žiwota swého slowy

jejími se ídíwal i téšíwal.
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I matka má byla jediná mezi tisíci : byla istý obraz newiny,

tiché domácnosti a mateské lásky. Nepamatuji, žeby kdy wáše aneb

náružiwost njaká byla zkalila jasnau, ctnau a pokojnau duši její; nikdy

myšlenka neslušná neopanowala mysli její, nikdy slowo neswaté newyšlo

z ust jejích. Píkoí ode zwášniwlého manžela swého snášela trpliw

;

kdykoli znikla mezi otcom a dítkanii newole jaká, ona dowedla ji po-

každé k dobrému konci. Literní wzdlanosti nemla naprosto, aniž

rozumla ei které krom mateské ; rozum pirozený a saud nepo-

rušený chránili ji wší powry a pobožnstky. Bylo ji milowati každému,

kdokoli ji kdy poznal.

Já hned za mládí pilnul sem ku knihám. W pátém roce wku
swého již peetl sem byl celau biblí, we kteréž tehdáž, krom píbhw
^Mojžíšowých a Josefowých, nejwíce pautaly mysl mau wci tajemné,

kterýmž nejmén sem rozuml: milostné písn Šalamaunowy a prpo-
wédi Jesusa Syracha. Pamatuji se také, že psáwaw na poátku ped-
pisw školních rok 1803, potom diwil sem se a pochopiti nemohl,

pro tam stál r. 1804. Brzy stal sera se prwním, akoli tém nej-

mladším žákem we škole otce swého, we kteréž již tehdáž užíwalo

se spftsobu wzájemného wyuowání. Pitom i pi\vykal sem záhy práem
domácím a hospodáským. Ponwadž otec mj byl také obecním písaem,

a jsa spolu chalupníkem we wsi, ml swé hospodástwí polní, wedl

wšeliké obchody, až i umní krejowské : já zárowe s jinými bratírai

a sestrami konal mu wšecky nahodilé služby, nosíwal obecní kurrendy

do wsí sausedních, wyhánl též kráwy na pole a chodil i do hor na

sbírání hub, malin a jahod, kteréž když potom w Jiín prodány byly,

já k newymluwné radosti swé z wýdlku toho pokaždé také nkolik
„patákw" dostáwal sem.

W dewíti jsa létech, o wánocech r. 1807, weden sem byl od

otce svého do Kunwaldu, panské wsi za Jiínem, abych tam ') némin
se nauil. Pebýwal sem pldruhá léta u sládka Werneia, kterýž od
otce mého díwí do piwowáru kupowáwal. S jeho sestenicí, Nanny
Urbanowau, dobrau dwekau, ana jediná w dome eštin rozumla,
dwérné se stowaryšiw, chodil sem do škol Kunwaldských, založených

od Marie Walburgy hrabnky Truchsesové na Zeilwaldburku, rbzené

Harrachowé. Zde sem we wýborném swobodného ducha uení prwní

základy wédomostí swých položil. Ústaw ten byl weliký, památný a

Sálzmanowému ponkud podobný; hrabnka znamenitý na náklad

wedauc, mnoho sob na nm záležeti dala. Krom škol wesnických

wyuowáno ješt zwlášté *) w zániku asi dwa a ticet wybraných chlapew
a tém tolikéž dwat rozliného rodu a wku ; tu pednášeny mimo
jiné nauky, poátkowé wšeobecných déjin, anthropologie, fysika, hospo-

dástwí, a tém podobné. Uitelé moji byli : Hrabnka sama, znamenitá
paní, pak Jurende, Turek, Schneider, Richter a jiní. Na poslední we-
ejné zkaušce zapsán sem byl sám pátý do zlaté knihy ústawu toho,

u z mkaa brabninýcb dostal sem weejné odplatu za milost, knihu

') Až potud sahá rukopis psaný písmem z doby pozdéjéí, odtud poínaje
psán rukopis orthografíí starší.

') o swé

k
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o lásce k lidem. Byl to pkný jarní as žiwota mého. Milowán sem
byl ode wšech uitelw a domácích swých ; zvlášt ale ode staré paní

Wernerky a jejích dwau dcer, uitelkyní w zámku; pak ode Turka
kaplana, milostníka hrabénina, a od Richtera warhanisty, u kteréhož

sem spolu se swau milowanau Nanny byl se poal uiti klawírowati.

Pan Turek tuším zwlášté proto tak wlídn se ke mné ml, aby mne
ku katolické církwi konen pewedl, wida mne k tomu dosti náchyl-

ného. Zpozorowaw to mj Otec, wzal m dom, práw když byli

Francauzowé léta 1809 dó Rakouska se wtiskli. P. Turek, když sem
se od noho lauil, slzy proléwal, mne dále ke ctnosti napomínaje a

božskému ojjatrowání poroueje. Nkolik let potom ústaw tento Kun-
waldský, píliš swobodný, rozkazem wyšším zastawen jest.

Otec mj poslán byl od panstwí Nowojiínského we kwtnuMéta^
1809 za dozorce a prwodího asi patnácti wozw, wezaucích náklad

pro wojsko rakauské do Hodonína; díwe ale než Hodonína dojel,

došla ho odtamtud zpráwa westíc, aby náklad ten zrowna do Trenína
zawedl, ponwadž se staw našeho wojska tehdáž již byl promnil. Tau
tedy píležitostí dostaw se otec mj do Trenína, oznámil se s kazatelem

a starším bratrstwa Trenanského, Janem Zaubkem, a s uiteli tamjší
ewangelické latinské školy. Napomínán byw od Kunwaldanw, aby mne
od dalšího studowání neodwodil, ku kterémuž sem já tak welikou chuf

ukazowal, umínil m dáti do škol Trenanských. W msíci srpnu 180!>

zawedl m tedy do Trenína, kdež sem i poád do tak nazwané alumnie

pijat byl. Zde wše tomu, co sem w Kunwald poznal, naopak sem

zakusil; uení uherského zpsobu, kdež mimo latinu na wše jiné za-

pomínáno, žiwnost pebídniu, tak že mi asto i hladu trpíwati bylo.

A pece škola ta nebyla z nejhorších mezi uherskými; uitel mj, Jan

Martinek, muž statený, aspo rádby byl i dále pokraowal, kdyby

zákony školské a okolinosti jeho jej byly nehatily; mezi kaplany^

kteí také wi škole uili, byl i Skalian Langhofer, wýborný Slowák.

W prwním plletí školském odbawil sem tak eený donat, a i hned

sem byl do grammatiky pesazen ; na druhý rok byl sem prwním

grammatistou, a na tetí jediným we škole syntaxistou. Ale posléze

znech'utila se mi škola Trenanská, i nepiln chodíwal sem do ní. Což

tam mám dlat, prawil sem, ^) když nám uitel za celého plléta o niem,
mimo chování slepic, rozpráwti neumí anebo nechce ; radji zstáwaje

doma, etin se ze knih swých uiti budu. I wzelC sem tak neustále

we knihách, že prwní hospody má, dobrá osoba, hrozn se poala
starati, abych se prý posléze smyslem neminul. Lidé, kteí ítawosti

mé powolowali, byli wšickni krutí horliwci w náboženstwí swém ; a pjí-
wali mn tedy nejwíce jen polemických spisw od Chemnitia, Hoe,

Habýla i jiných, jimž sem se já posléze z pamti nauil. Tudíž i upadl

sem do fanatismu tím prudejšího, ím otewenjší a jemnjší bylo

srdce mé ; a brzy sem sob w niem již tak nelibowal, jako w hádkách

o náboženstwí. Jaké myšlenky tehdáž hlawou se mi mátly! Umínil sem

si byl poswtiti žiwot swj obracowání pohanw na wíru kesíanskau;

chtlt sem co missioná dánský zabrati se nkdy do Trankebaru aneb

•) ka.
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na ostrowy australské. Takto ztracen as nenawrácený w bezsmyslném
poínání, a nebylo, kdoby mó opt na prawau cestu byl uwedl. Poslední

dw léta bytu swého w Trenín prebýwal sem u Sam. Štíra (Štúra)

warhanisty, dobrého muže, jehož umní sem se i sám ponkud nauil;

nezadlauho poal sem warhanowati we chrám pi službách Božích

;

a P. Zaubek bráwal mne se sebau ke slawnostem církewním seniorátu

swého, ku poswcení chrámw a uwedení nowých knží, do Podlužan,

do Kochanowec, Ozorowec a do Mor, Leskowce, kdež sem složené

a zpíwané od nho slowenské kantáty na warhanech hrál a takorka

zpráwcem choru býwal. I básniti poal sem asu tohoto latin chwály

jara. Nejwtší lásky' užil sem u P. Bakoše, pedního a ctného mšana
Trenanského, jehožto syn Jan byl nejmilejším pítelem mladosti mé

;

ale brzy po mém odchodu zemew, naplnil mne smutkem na dlauhý

as. Natrpw se já mezitím dosti nauze, a nenabyw známostí krom
latiny a spisw polemických, opustil sem Trenín chut, na konci ms.
erwna 1812.

Za píinau mého dalšího sudowání ustanoweno, abych na Preš-

purské lyceum, nejlepší toho rodu školy ewangelické w Uhích se

odebral. Šel sem tedy s otcem swým pšky do Prešpurka, kamž
i 24. srpna k weeru šastn sme se dostali. Po neznámých ulicích

blaudíce, a zwlášt na chrám a školy ewangelické se doptáwajíce, po-

zwáni sme hostinsky od mšana Sclmanzera do domu jeho, kdež sme
potom za skrowniký plat nkolik dní pobyli. Prof. Stanislaides, tehdáž

rector celého lyceum, poznaw, že pi wší swé známosti latiny, pece
dobe po uhersku konstruowati neumím, dal m ješt na rok do syntaxi,

Prof. Baderowi ; což mn, ale w jiném ohledu, welmi prospšným se stalo.

P. Bader ochotn pjíwal mi ze swé knihowny spisw Salzmanowých,
Campowých, Beckerowých a Glatzowýcli. Tudíž poal sem odwykati
fanatismu svému, uemw k nmu dalšího podpalu, a zajímán byAV cele

jinými pedmty; oblíbil sem sob tehdáž zwlášt zempis obanský
a cizokrajná putowání. Wdnost ku professoru swému wnukla mi
báse latinskau ke jmeninám jeho, kterouž sem jemu we škole weejn
perorowal. Z ohledu žiwnosti mé byl sem nejprw se dostal do alumnie

;

potom když Prof. Gross hledal nkterého syntaxistu za slanžícího do
Jesenákowského konwiktu, podwolil sem se k tomu já ; za mnohé služby

swé dostal sem byt ') a jídlo, což obé mi tehdáž welmi whod pišlo,

protože Otec mj jen na mále mi pomáhati mohl. U Badera byl mi
,pred odchodem swým zstawil dwacet zlatých we smnkách, kteréž sem

fjá i brzy na knihy rozdal, mezi jinými na Schellerftw latinský slowník.

Na konci škol^skóho roku a msíce erwna 1818, šel sem s towaryši

swými Fajnorem, Joseftim a dvma Urebendowci pes Pezinek a Modru,
pak Nowé Msto, Brumow a Wsetín domw na obroné ferie. Welikau
žízní trápen byw, pil sem dychtiw z jedné studánky na Karpatských
stránch, jejíž woda diwnau chu mela; nezadlauho pocítil sem, an krk
máj ztlustnul, a mnoholetému nákladnému léení mnoha uených lékaw
nepodailo se zbawiti mne té nemilé tíže.

Na konci prázdnin, w msíci srpnu, když sem se pšky do Peš-

') hospodu.
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purka wracel, sprowázela mne milá matka až po Pote blíže Klobank.

Powétí bylo ncwlídiié, deštivvé; na Wlái strhna se príwal náramný,

promoil mne o samot kráejícího do niti. Proti vli swé pinucen

sem byl stawiti se w Treníne u P. Bakoše, abych ponkud okál,

A tak diwným uložením Božím zachowán mi žiwot. Té zajisté samé

noci tak se náhle rozwodnil Wáh, že nejen dolejší msto, ale i celé

audolí Trenanské poto|)il, mosty, domy, ba wcsnicc celé i)raudem

swým zboil a zacbwátil, až na mnoha místech ani znamení jejich

nkdejšího bytu nezstalo. Strašný náek lidu a temné huení eky,
rozléhající se o plnoci po celém mst, probudily mne ze sna ke

hroznén)u divvadl. eka po ulicích dolejšího msta wysokým a mocným
praudem tekla; dm po dom boili se, pádem swýra záhubau hrozíce

sausedm, aneb podryti jsaucc neodolatelným Avody autokem, wypáeni
a zaneseni jsau po ece daleko, an na jejich místo naplawení domowé
a mlýnowé jiní po ulicích se walili. Lidé, kteí na poátku nebezpe-

enství poád se byli neuchránili, pekwapeni sau v domích swých ke

hrze tím wtší, že woda noním nálilým rozlitím swým wšecky loky
a bárky byla pry uclnvátjla. I wystupowali wšickni na stechy domw
swých, když se woda již nad okna lila, ale když posléze domowé
sami poali se pohybowati, mnozí strachem omráení ztíží na blízké

stromy utéci se mohli. Hrab Besházy tehdáž nkolika rodinám žiwot

zachowal. Já sem zatím i se mladým Bakošem, bratrem nkdejšího pítele

mého, wystaupil na Trenanský zámek zhru : a tu nowé ješt strašnjší

diwadlo pedstawilo se oím mým. Od hory do hory wšecko stálo pod

wodau, a z té hrozné potopy jen tu i tam nkteí stromowé nebo

stechy o samot ješt wynikaly. Mezitím celé wesnice, ^) jako ta na

ostrow mezi obma mosty, byly docela zmizely; ani oné hospody pod

sihotmi nebylo wíce widti, kterauž sem já w prwním plánu cesty

swé byl práw w tu osudnau noc sob za nocleh uAanowil. U prosted

ohromného praudu plawili se domowé a mlýnowé dol, a na steše

jich asto celé familie okron sedíce, tiše a smutné oekáwaly, kam
je reka zanese; okolo nich hemžila se woda lidmi a dobytaty, ježto

bu na deskách, bu i jiných náadích po wod plauli, ochraplé hlasy

swé k welebnému huení praudu pojíce. W té wšeobecné záhub pod-

jímala mne zwlášt hrza jakási tajemná, když sem popatil na plawící

se dolw mlýny, kteí opuštni od lidí ješt w žiwé ochotnosti na

prázdno mleli ; a k dowršení weškeré rozmanitosti této hrzy stalo se,

že jeden z nich ustawiným tením posléze zapáliw se, w plném plameni

u prosted té powodn z powlowna dol se táhnul.

Já sera za celý týden zabawil se w Trenín, protože pro ne-

dostatek lunw nemožná bylo pes Wáh pejeti. Potom ale dal sem

se mezi prwními peplawiti na dwau rybáských luncích spolu swáza-

ných, na nichž sotwa dw osoby smstnati se mohly. Mladý Bakoš

a Husar tehdáž se mnau spolen do škol Prešpurských se odebrali.

Hojné zdechliny na bezích Wáhu ležíce nepochowané, wyzíwaly w tom

horku puch protiwný a škodliwý po celém pokrají. Já sem w Okowské
hospod sešel se s Nowojiínskými kupci, a dal poád o sob náwStí

') didinky.
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rodim swým. Poznal sem potom, že i matka má té powodn na

Wsetín kruté zažila, a sotwa pi žiwot zachowána byla.

Tento mj píbh Trcnanský stal se mi památným i w jinóm

ohledu. Já sem do té doby o mateinu swau nic byl nedbal, ani ji

sobe uelibowal; latina i nniina mn mnohem milejšími byly, tak že

sem jen w tchto eech psané knihy za hodné uznáwal. Pan Bakoš

ale libowal sob nad jiné w eštin i w eských knihách ; mezi jinými

ml i Jungmanowu Atalu, a pedplácel na Hromádkowy nowiny spolu

s „prwotinami eských umní;" we kterýchž ale obau spisech mnoho
nowoeského se nacházelo, emuž newždy wyrozumíwal. O mn jakožto

Morawanu domníwal se, že bych já tomu lépe rozumti ml ; *) i po-

prosil m nkolikráte we spolenostech rodiny swé, abych mu nkterá
temnjší místa i slowa powyswtlil. Ale brzy ukázalo se, že já tomu

wšemu ješt mén rozuml nežli on. Hluboce proniknut jsa stydem,

umínil sem sob pocwiiti se w eštin, aby se mi nestalo cos tako-

wého ješt podruhé ; zwlášt an mi nejen hostitel mj Komeniowy spisy

a Jungmanowu Atalu welmi wychwalowal, ale i já ješt w ty dni obé

u nho ítaje, ím dál tím wíce krásau jak obsahu tak i ei jich

jímána sem se cítil. I hned pijda do Prešpurka, dal sem sob záležeti

na mateiné swé, a nezadlauho dostaw we Hlasateli eském Jungma-

nowo dwoje rozmlauwani o jazyku eském ísti, zapálil sem se celý

upímau wlasteneckau horliwostí, kteráž od té doby u mne ješt ne-

astydla, aniž bohdá kdy ustydne.

I brzy podána mi pízniwá píležitost ke cwiení se w eštin.
Otec mj byl již rok pedtím s P. Palkowiem w Prešpurku osobn
we známost wešel, daw mu swau „Knížeku ke wdlawatedlnému ítaní,

w Prešpurku, u Snížka, 1812. 8." wytlaiti, kteréž Palkowi potom

swého jména pjil. Pišel sem tedy dosti záhy do užšího styku ^)

s tímto mužem, kterýž poznaw dobropis mj eský, poal o mn již

díwe obmýšleti, zdali by mne ku pomoci swé užíti mohl. Když tedy

wrátiw se do škol prešpurských, kdež sem toho léta do rétoriky pro-

sazen byl, nieho sem jiného k oblehení zewnojšího stawu swého ne-

našel, dal sem se od Palkowie snadno j)emluwiti, abych k nmu za

písae a pomocníka pi jeho Týdenníku pistál. Byla to tehdáž práw
nejpamátnjší doba wálky ewropejskc proti Napoleonowi. Auední wo-

jenské zpráwy, o bitwách u Lipska, u Denncwic, u Hanawy a j. jjekládati

býwala má powinnost; Palk. oprawiw mé peloženi, podal ho k tisku.

Ale brzy stžowal sem sob na jeho newlídné se mnau nakládání, a

na nauzi, kterou jsem u nho trpíwati musel; domácí moji s welikau

antrpností téšíwali mne.

W aunoru 1814 nemoha já déle u Palkowie obstáti opustil sem
ho konené, a bydlíwaje s towaryši swými, Balašowiem a Ostermanem
w alumnii, obíral sem se pedewším eskými knihami. Láska k eštin
Qwedla mne s Jclšíkem Turanera, jedním z nejznamenitjších prešp.

kandidát, a tehdáž i básníkem eským we známost. We škole prospíwal

sem dosti pilné nad professory swými Fábrim, Stanislaidesem, Grossem

'^ musel.
') spojení.
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u Hilnicau, jichžto náklonnost sem sob brzy získal. Ale zewnjší staw

nij byl smutný. Když sem w nejwtší bíd byl, nawštíwil mne Otec mj
w I'reši)url<u nenadále, a ulewil laskaw nauzi mé. Na prázdniny školské

šel sem s Benešem a Karafiátem do Brna spolu ; odtud pak sám o sob
pes Holomauc a Hranice dom. Tu sem z náwodu otcowa peložil

Packého spis o Prozetelnosti božské, a složil swau prwní eskau
báse, elegii ná smrt Jana Bakoše. Pak wrátiw se opt pes Nowé
Mósto nad Wáhem, kamž mne otec byl sprowodil, užil sem poprwé

lásky professorw swýcli. W rétorice byvv sekundánem, uinn sem tak

nazwaným hospodáem školským, a Prof. Fabri zjednal mi prwní ui-
telské místo, mladého zemana Vésseyho ze Šomodské Stolice, kterýž

ale jen hospodu za mne oplácel. Mnoho wystál som po prvníkráte

w mém žiwot nemocí, a opt i nedostatkem žiwnosti, protože sem za

peníze, kteréž mi otec byl dal, knih sob nakaupil, zwlášté Pelcelowu

eskau kroniku, Hlasatele eského a Thamw slowník. Již teluláž

slowútným byw Slawomilem, oznámil sem se mezi jinými s Royem,

Koykem, Kollárem a Fereníkem, kteí jediní sob tehdáž na eštin
nco záležeti dali.

K noivému roku 1815 i)omohl sem i)íteli Gegušowi složiti jeho

báse eskau hexametrickau o pokoji Ewropé zjednaném skrze pád

Napoleonw; kteráž ke slawnosti noworoní w lyceum weejné jím pe-

rorowaná, když pochwaly všeobecné došla, já wtší blaženosti než on

pocítil sem. Ješt horliwji zaal sem se tudíž vve swé milé matein cwií-

wati, pedkládaje zwlášt Ciceronowy knihy o powinnostech, Kleistowo

jaro a jiné malikosti. Pak i franiny ujal sem se znowa, již pedtím
w Trení;i z Curasowy grammatiky bedliw se jí uíwaw. \Ve škole

ale doby této památným sem se uinil u spolužákw svých jemnau pa-

mtí swau, an sem na okázku nkolikráte w geografii starého swta
na sta jmen jednau aneb dwakráte peetw poádn a bez omylu z pa-

mti je wyíkal. Mezitím paedagogie mé se zmnožily. Hned na nowý
rok poal sem u mšana Ottmana uíwat, zaež mi plat a jídlo dáno

;

w msíci máji pesthoval sem se tam bytem, ') požíwaje tudíž pohodl-

ného žiwota, pi tom podáwány mi již i odjinud podobné píležitosti.

Tohoto asu, když ješt sjezd Wídenský trwal, bylo mi widti osobn
mezi jinými zwlášt císae Alexandra, i)ak Wellingtona, Talleyranda

i Metternicha, poslané od sjezdu ku králi Saskému do Prešpurka; ale

na powst o Napoleonowu z Elby odjití, wšickni ti chwátaw do Wídn
se odebrali. Na ferie šel sem pes Trnawu s dwma Trenany w usta-

winém tém dešti ; na Wsetin oznámil sem se s Wilímem Šimkem,
kazatelem* ewangelickým, nedáwno pedtím z Jeny pišlým, s nímž sem
mnoho rozmlauwal o eské ei, prosodii a literatue. Doma pobyl sem
jen jeden msíc; z poátku ms. srpna jel sem s Paní Pilekowau do

Wídn, a odtud sám do Prešpurka. We Wídni sem wíce byl se krásy

a welikosti nadál, nežli sem skuten nacházel; a tu poád znelíbilo

se mi jaksi toto msto. Pijda do Prešpurka k Ottmanowi, jal sem se

ísti z bibliotéky Landesowy samé hrdinské weliké zpwy, Homera,
Ariosta, Tassa, Camoensa, Klopstoka i jiné mén slawné básníky n-

\ bospodau.
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mecké. Na poátku nowého roku školského, w ms. Záí, prosazen sem

do filosotických škol, a spolu stal sem se jednym z patnácti censorw
a dohledaw nad studentstwem. Mw jakausi nesnázi s Ottmanem, dal

sem se od Pro. Grossa powolati do domu jeho ke dwma Serbm
Nowosadíanm, Lukiovvi a Nákowi, jež sem nmecké ei wyuowati
ml; ostatn k obdu chodíwal sem opt do alumnie.

Rok 1816.

2. Ledna perorowal sem sám twrtý ke slawnosti noworoní
Lyceum Prešpurského prwníkráte w žiwot swém weejn swau slo-

wenskau báse „o staweném lidokupení na sjezdu Wídenském." Báse
tato nejen mne s Palkowiem opt smíila, ale což mi mnohem památ-

njší jest, i s Janem Benediktini ili Blahoslawem, Nowohradanem,
synem kazatele Welko-Liboeckého, mne blíže seznámila. Poznaw já,

že tento mezi nejznamenitjší prešpurské studenty poítaný pítel Šafa-

ríkw, se kterýmž sem já psychologii a aesthetiku pod Grossem, etinu
pak pod Žigmondym spolen poslauchal, w eském básnictwí se kochá

i nad jiné zbhlý jest, poprosil sem ho, aby mi saud swj o básni

mé objewil. 1 powdl mi dowrné, že citowé prudcí, jakowýmiž celá

báse má hoela, ješt sami ji básnické ceny zjednati nemohau, ne-

sprowázíli a neneseli je zwolná hra obrazotvornosti; zde ^) ale jen

obecný rozum, a na nm štípené též obecné ale prudké city se jewily.

I zniil sem báse swau ohnm; nepamatowaw na to, že a nemla
ceny básnické, mla wšak aspo djinnau pro mne, jakožto památný

píbh žiwota mého.

Tohoto léta nastala nowá doba we mládenectwí mém. Poal sem
zajisté svobodnjším duchem wzdláwati sebe, prospíwaw nemálo pí-

kladem Blahoslawowým. U nho zjemnli citowé moji, a duclí mj lépe

se nauil šetiti istého lowéenstwí jak w idei, tak i w djinstwu.

Já k nmu denn chodíwal, pomáhaje mu w etin a franin ; ítali

sme spolu Homera, Theokrita i Pindara. I w ruštin, serbštiné a staro-

álowanin cwiili sme se spolu, majíce za uitele, krom uelníkíiw

mých i Pana Widakowie, apisowatele srbského, u nhož jsme Stefa-

nowiowu i)ro3tonarodnu Pesnaricu ponejprwé poznali. Palkowi také

k obma nám welmi píwétiwým se ukazowal, a spolu nás k wyššímu

w literatue snažení pobízel. Když Tablicowým dotíráním a našimi

prbsbami pemožen jsa, opt we škole weejná swá tení zaal, pi
nichž sme my dwa za jeho námstníky wyhlášeni byli, já chtje ho

ješt wíce pro slowanstwí rozhorliti, po rad Blahoslawowé složil sem
mu odu k jeho jmeninám, kteréž ale on potom jen k osobným nepíliš

chwalným zámrm užil. Ta byla má poslední pízwuná báse ; nebo

ím dál, tím jistéji snášel sem se na tom, že ne pízwuk, ale stará

asomíra pirozeným základem eské prosodie slauti by mela. 1 hádal

sem se o tomto pedmtu asto a obšírn i s Palkowiem i s Bene-

diktini, nemoha wšak nikdy s nimi dokonale se srozumti. Knih sem

') tu.
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puk tohoto léta opét tolik nakaupil, že sem tím opt ochudí, akoli
sem kromó Nowosadaiiw swých i od panen Fiedlerowých z Hoowic,
za denní jich wyuowání plat dostáwal. Moji ostatní zvláštní pátelé

mezi studenty byli Kralowanský, Ruman, Dogaly a Petr Šréter. W lét
na ferie, rozlauiw se s Blahoslawem, bral sem se opt s dvma Trenany
po noci pes Trnawu. Doma zbíral sem národní písn, ítal Wilhelmw
pírodopis a Krauzowy djiny bratí morawských, hledal i nalezl n-
kolik staroeských knih u Domorackých kopaniárw a w Byniné u pro-

roka šewce a sklenáe.

Tyto ferie poznaw já z jedné strany bytnost prawé poesie a ne-

možnost swau státi se kdy welikým básníkem, z druhé pak strany ná-

ramný nedostatek nauných knih we literatue eské, na kterýž mé
w Trenín obzwlášté P. Zaubek, Tablicw test, pozorliwa byl uinil,

ustanowil sem se na tom, že již cele a jedin naukám se odewzdám
a wší silau na tom budu, abych nkdy pokud m staiti bude, nedo-

statku onomu poulewil; což sem i wše Blahoslawowi w prwním swém
listé obšírn pedložil. On list tento Šafaíkowi do Jeny poslaw, mne
s ním ponejprw we známost uwedl, a tím zpsobem našemu potomnj-
šímu trojinému pátelstwí poáteného zniku propjil.

Uení dušeslowué u Prof. Grossa nauilo m pozorliwým býti

na wšecky úkazy w duši lowka, i na weškeru jich zákonnost. Od té

doby neml sem wíce prázdné a zaháliwé hodinky. Sebe samého zpy-

towal sem w každé okolnosti, na swé wlastní náružiwosti a jich ta-

jemné i zjevné úinky pozorowal sem neustále, až tento zpsob po-

zornosti naposledy dokonale pírodným se mi stal. Wšudy, kdež zákonowé

ducha zpytowáni byli, užil já takovvéto zkušenosti swé; zaaw pak

hned potom krásowd a logice i metafysice se uiti, pocítil sem tudíž

weliké pomoci, tak že sem se peswédil, že do filosofie wbec není

lepší brány nad pezwdné dušeslowí.

Wrátiw se z Morawy do Prešpurka, uinn sem 28. srpna w Je-

senákowém konwikt hospodáem, skrze Prof. Stanislaidesa, který we
mn sob tehdáž welice libowal. Ml sem tu na péj strawowání asi

šedesáti žákw, z wtší ástky chudobnjších zemanských synw, z nichž

každý w té drahot jen po pl tetím stu zlatých platili ; ostatní z fundu

se dodalo a z pomcek barona Jesenáka. I o alumuii staral sem se

ponkud, wydáwaje jí každodenn s mici peiwa i soli. Zewnjší tedy

staw mj byl tak dobrý, že i záwist mých kamarádw zbudil ; zwlášté

an sem i w uitelském ohledu, jak u Šréterw, tak i w obydlí swém
mnohého pohodlí užíwal. Mokrý a Quirsfeld, nemohše logiky pod Próf.

Žigmondym weejn slyšeti, mne za saukromého uitele této nauky

sob wyprosili. Již i za tau píinau musel sem se zvláštní pilností

a dkladností ^) uiti se jak logice tak i metafysice, nám podlé Kru-

gowy saustawy pednášené. Professor mj nejen pjil mi spisw
Kantowých, ale i pi každé píležitosti snažil se mé pochyb anebo

nedorozumní mému pomoci. Mimo to uil sem se nejprw angliin
od Prof. Seleckého; potom wlaštin spolu s Kosecem, seniorem našeho

konwiktu, s nímž i následujícího léta, když anglická spolenost biblická

') dwodností.
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Kysmiw wandalský Nowý zákou w Prešpurku tlaiti dala, já pro

známost swau eí slowansk3'ch za korrektora ustanowen sem byl.

I Palkowiowi, jenž tehdáž slowník swj sepsati se strojil, byl sem

nápomocen; zhotowil sera mu nejprw wýtahy z Kralických biblí po-

sledních dwau dílw, z Hájkowy Kroniky, z Dalimila, Haranta i Wele-
slawíny

;
potom ale propjil sem se mu i w samém spisowání slowníka

tohoto, wše z pauhé toliko horliwosti wlastenecké.

1817.

*

Postawil sem se nyní prwníkráte na dráhu *) eského spisowa-

telstwí. Uiw se Angliin, poal sem poád pekládati Ossiána, tehdejšího

miláka swého mezi básníky; a když we beznu milý Blahoslavv do

Jeny se ubíraje, mne w konwikt prešpurském nawštíwil, dal sem mu
peložení swé, aby je Hromádkowi we Wídni obtowal. Pitom i jal

sem se potajn psáti listy o prosodii eské, které sem Blahoslawowi

pipsané také do Hromádkowých prwotin poslati chtl. Poznaw pak,

že i Šafaík se mnau stejn smýšlí vr ohledu tomto, užil sem píle-

žitosti Blahoslawowy k dopisowání muži tomuto, tehdáž ješt w Jen
meškajícímu. On se již byl díwe ke mn, ac nezejm, we Hromád-
kowých prwotinách ohlásil, uwod tam zlomek listu mého Blahoslawowi

psanélio ; a ponwadž sem wýbornost ducha Šafaíkowa wysoce ctil,

nemohlo mi se nic milejšího státi, než že on, wraceje se z Nmec,
s poátku msíce erwna u mne za deset dní pobyl. Rozmlauwaní
s ním stalo se mn welmi blahoinným a oprawilo saud mj jak wbec
o mnohých wcech, tak i zwlášt o naší literatue. Šafaík také pinesl

byl z Jeny welmi dkladné pojednání o prosodii eské, jež mi ísti

dal. Já sem tehdáž byl již prwní dwa listy swé zhotowil, ale wida
w Safaíkow pojednání, uenost náramnau, jíž se mn nedostáwalo,

ostýchal sem se wytasiti se s nimi. Zatím chodíce- my procházkau do

nejpknjších okolí prešpurských, smlauwali sme w§eliké plány z ohledu'

na wydáwání njakého museum (asopisu) národního, kdežby pedewším
na básnch asomrných nescházelo. Tak naweden sem opt Šafaíkem
na stezky básníkw. Na den rodi.i mých, 14. encna, odebral se Šafaík
z Prešj)urka, pislíbiw, že se postará, aby do opt na delší as na-

wrátiti se mohl.

Hned po /)dcbodu Safaíkow, na konci školského roku, onemocnl
sem krutau anginau, we kteréž léka WUrzler welmi peliw mne se

ujímal. Sotwa nemoci této zniknuw, když sem pes \V(de píležitostí

otce swého domw jel, we Bzenci w Moraw upadl sem opt náhodau

do nebezpeenstwí žiwota, maje w silném jetí l)ewnem proti mn se

opelým probodnut i umakán ') býti. Prázdnin tchto užil sem k pu-

towání do Tšína i do Bílska, chtje nawstíwiti tamjší swé pátely

a pedstawené církewní. Welmi wlídné a estn pijali mne tu i Kazatel

Štmko s rodinau bwau i Superintendent Schmitz a pítel Winklcr.

') Btozku.

') rozdroben.
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Tento chystaje se na budaucí rok do Némec, rádby byl mne za ná-

stíipce svého pi Bilské církwi ml; k emuž sem já polowin i pi-
wolil. Pijda (iomw, zakusil sem nešastné newole otcowy, kterýž

nakládaje se mnau náružiwé, každému pedsewzetí mému naproti se

postawil ; snadby rznice odtud powstalá wážnéjší následky byla po
sob potáhla, kdybych já radau mateinau, ke smíení otce swého byl

po jeho wli nesložil kázaní „o prawé pobožnosti kesanské", jímž

i hned udobeným se stal. Kázal sem tedy w Hodslawicích prwní

a tuším i posledníkráte w žiwot swém lidu we chrám shromáždnému.
Potom ale síly citw neobyejných poznal sem w den swatební sestry

swé Hanny.

Po prázdninách wrátiw se sám pes trenanské Teplice a Trnawu
do Prešpurka, uinn sem podseniorem w konwikté, a obétowaw se opt
dwma nejmladším Šréterm, Michalowi a Mikuláši, jenž mne u sebe

míti welmi žádostiwi byli, šel sem s nimi bydlet do domu P, Sakmáryho.
Tu sem w auzké spojení wešel s dworskau raddowau, Paní Karolinau

Géczy, dcerou slawného Sedmipána Petra Balogha a tetkau uelníkw
mých, ana se tehdáž do Prešpurka k wychowání dítek swých byla pi-
brala. Nejwíce ale zradowal sem se uwida v Prešpurku Šafaíka, ješto

byl na dw lét ke mladému Kubínimu za pstauna se zawázal. S ním
obírajíce se my piln we wlastenských wcech, když sme jednau byli

do winohradw prešpurských na procházku wyšli, petu já mu listy swé
o prosodii eské. Na to on, welikau liorliwostí naplnn jsa, poád m
wybídl, abychom zaaté dílo dokonali, a smluwiwše jeho náwrh, dali sme
se do práce. Já wyhotowil ješt pátý list ; on swj rukopis Jenanský

promnil w list tetí a twrtý, šestý pak nyní znowu složil; moji dwa
prwní listowé opraweni sau nejprw ode mne, potom i od nho. Již

w msíci listopadu 1817 spisek celý byl hotow a podán censue. Me-
zitím já pamtliw jsa slibu swého w Bílsku, wší pilností oddal sem
se byl také naukám teologickým, z nichž ped nastaupením auadu
swého byl bych ml písnau zkaušku podniknaul. Ale nyní, když obíraje

• se základy eské prosodie, w teologii pozadu zstáwati sem musel,

když požíwání pítomnosti Šafaíkowy mne tak blažilo, když nejen

starý Šréter, ale i Paní Géczy, ba i sám Balogh m snažn i prosbau

i sliby swými, abych u Šréterw zstal, pobízeli, a z druhé strany

Bílšané mn za dwa msíce ani slowa o sob wdti nedali, když

posléze já nowé blahy u Paní Zerdahely auastným sem se stal : ne-

mohl sem dlauho "na rozpacích býti, na kterau stranu bych se usta-

nowiti ml ; nýbrž wypowdw Bílšanm, poruil sem' jim na místo

swé Jana Sepessiho, pítele a kollegu swého, po jehož odchodu já

w Jessenákowém konwikté konen Seniorem uinn sem byl.

Co za nejwtší štstí swé mladosti poítám, stalo se mi ku konci

léta tohoto. 1^° prosince powolán sem skrze Pana Fábryho ku Paní

Nin Zerdahely, dcei slowutného nkdy a ueného Baloghyho, pedního
mezi zemany uherskými, an mezi jinými byl kdys i s Voltairem sob
dopisowal. Pijat sem od ní za uitele ty sleinek, jejích synowkyní

a schowanic, any se jmenowaly Luisa i Jeannetta Baloghy, Ewa Šréter

a Joseíina Ddinská. Tu pak poíná opt nowá doba mého mládeckého

žiwota.
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1818.

Poliížiw se já pedešlého léta do metafysického hlaubáuí, brzy

sem pocítil, že kdokoli oprawdov a dkladn ') mysliti poíná, celau

sanstawu wédoiní svvého sám sob znowa založiti a wystawiti musí.

I mnau tu daemon jakýsi tak náramné zatásl, že wšecka jistota, wíra,

wdoniost a jestota má w nepochopitelný rum se mi sesuly. Mnoho
mé krutý boj ten proti skepticismu stál, ale wítzstwí mi po zápasu

popáno. Není možná, aby lowk w oprawdowém a dsledném '^)

skepticismu dlauho setrwal; jestota citw našich píliš zejmé na nás

naléhá, než abychom déle o bytu, o nadjích a povinnostech swých

pochybowati mohli. Ani o bytu jak pedmtenstwa, tak i známosti naší

pedmtné nelze na rozpacích býti : ale jestotné spojení podmtného
znanstvva našeho s pedmtenstwem jest ta otázka, která filosoty mezi

seban wécn rozdwojuje. Já sem i brzy uwrhl se na zásadu pauhé
podmétnosti naší, na itelnost, za to uznáwaje, že ona pwodním ro-

dištm jest celého našeho jestotného žiwota. 1 ohlédaw se pilné \v Kan-
towé kritice, akoli mi tato we wšem po mysli nebyla, srozuml sem
sob sám o nejdležitjších pra\\dách lowéenstwí ; šfastným jsa w tom,

že i znedwéiw se naboženstwí nadpírodn zjewenému, nábožného
zetele na swét a na žiwot pece nikdy s oí sem nespustil, anobrž

jej za hlawni j)edmét swého skaumání pokládal. A což se diwným
zdáti m/.e, ale prawé a pírodné jest, sám Holbachw powstný
systém ^) nátury potwrdil mne co nejwíce we prawdách naboženstwí

;

wida já zajisté, na jakowých lichých a slabých základech celá tato

saustawa spoléhá, tím ochotnji a níocnéji postawil sem se na pewnau
skálu naboženstwí, nadje a wíry.

V takcwémto stawu swém i)išcl sem do domu l'aní Zerdahely.

Tato wzdélaná, jemnocitná i dobrotiwá osoba brzy na mne obzwlášt
pozorliwau, a ím dále tím píwétiwéjší ke mn se stala. Byla ji

ped pti msíci poslední dcerka její zemela; proež chtéjíc i wy-

hnauti se místu onomu, kdež ji wše na ztrátu její upomínalo, i oddati

se cele wychowání jediného pozstalého syna swého Sigmunda, zabrala

se s ním do Prešpurka. Osud její tím krutjší byl, že nezakládajíc

wíry swé na prawdách zjewených wyznání církewního, nemla do sebe

tolik samostatné ducha moci, aby dostateného swétla i jistoty o nej-

dležitéjších prawdách žiwota lidského sama sob byla zjednala. Obyejné
potéšowání a rozumowání mnoha wážených osob ji asto nawštwujících,

bolesti její, jakož mi wyznala, ješt pimnožilo, protože dwodowé jejich

aneb wážnosti u ní nemli, aneb i jemnosti citw jejích urážliwými

byli: tak že posléze ostýchajíc se podobných rozmluw, sama se w sob
zaweia, a bolestné odekši se wšeho, což my za nejdražší sob po-

kládáme, i»okoje ducha jen w hojném a astém dobroinéní hledala.

Já prý prwni sem blahodéjné w ní psobil, nejen peswédení swé
o nadj. til (IduKa dkladn a z plného -idcf jí pednášeje, ali-

') dwodn*'.
'1 8ainoshf>dn<''!n

•) saustaw ,
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i i)ochyby její tak šastn a wítózné porážeje, že jakož sera to potom

z jojícii ust slyšel, ona na mne silného spolehši, tím tepiwe došla

dušcwnóho pokoje a okáni. Než i já sem u ní nowélio takorka žiwota

nabyl. Tato niaudrá paní, ana ze wšech, co sem jich já kdy poznal,

ideálu ženské osobnosti nejblíže se dotýkala, zamilowawši mne neménó,

nežli ode mne milována byla, takže matkau mau nejen se jmenowati,

ale i skutkem se prokázati ochotna byla, nauila mne we swté žíti

a ušlechtila i upewnila mužsky charakter we mné. Já od té doby

obédwáwaje a weeíwaje u ní, nejwétší ástku prázdného asu swého

w obcowání s ní ') sem ztráwil. Krom hodin k wyuowání sleen

urených, jimž ona weždy pítomna jsauci, nejpilnji mne poslaucbala,

ítáwali sme rozliné knihy a rozmlauwali o nich ješt obšírnji. Do
konwiktu chodil sem jen když auad mj seniorský toho newyhnuteln
wyhledáwal, a i školy nawštéwowal sem s menší pilností. Professoi moji,

kteí píinu toho znali a mne sob jinae wážili, mlením pomíjeli

jména mého, když m kdy na teních swých nepítomna býti spatili.

Zatím i pítelkyn a sestenice nowé matky mé, Paní Géczy,

osoba wýbornébo a wysokého ducha, mne k sob snažnji potahowala,

již pedtím welmi wlídn ke mn se miwawši. Zwlášt ale, když k do-

brému syna swého zarazila u sebe spolky uené, pozwala mne, abych

i já audem jich se stal. Tu tedy dwakráte do týdne scházewše se,

mluwíwali sme o pedmtech nauných ; Fábry, Petr Géczy a Sigmund
Zerdahely dostali za pedmt rozliné ástky djin powšechných ; léka
Šiniko wybral sob nauky pírodn, já pak krásowdu. Každému dáno

bylo mluwiti swobodn za twrt neb za pl hodiny; posluchae mli
sme krom obau Paní a píbuzných jejich, naše professory, a kdy se

kdo jiný we spolenosti nalézti dal. Po skonení mluwy hádáno se

o tom, co díwe pednášeno bylo a sice nejwíce o tom, co sem já byl

mluwil. Ustawiní opponenti ^) moji byli Fábry a Simko. Prwní, studowaw

dlouhý as na Gottinských školách, byl neobecn uený a ostrowtipný

;

ale muže toho nic nebylo než pauhý takoka rozum ; zdálo se jakoby

citw a obraznosti prázden byl. Druhý, byw díwe kazatelem, dal se

z toho na lékastwí, a neml nad nowonmeckou filosofii nátury nic

dležitjšího. Oba snášeli se w tom, že smýšleli o kráse a umní wclmi

podle a nepízniw, onen ji za záwadnou rozumu powažuje, tento celý

w materialismu wze, le kde ho Mesmerw majínetismus z nho wy-

wodil. Já sem pednášel we spolcích tchto nejprw Schillerowa kráso-

wdná pojednání
;
jak mile sem kdy skonil, oba muži tito na mne se

oboili, a já pinucen byl zastáwati prawdy sw, k emuž mi arci, pi
ostrowtipných Fabryho námitkách, Schiller sám newždy postaowal

;

obyejn zawodili sme se až ku posledním základm krásy, tak že sem

já tím nemálo we krásowd samé prospiwal. Mn nejwíce smlosti

a útchy dodáwala pochwala našich paní, které- stejn se mnau o kráse

cítily; asto když sme se byli po celé hodiny do hádky zabrali, íkala
posléze paní Géczy, že a nám již dále nerozumí, pece jist že jen

ran za prawdu dáti mže. Požíwajc srdené lásky obau tchto paní

') obchodu jejím.

'} protivníci.
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i synw jejich, a maje pítomného w Prešpurku také Šafaíka, žil sem

nkolik mésícw welmi blažené.

(Konec més. bezna.) Té doby wyšli tiskem naši „Poátkowé e-
ského básnictwí" u Belnayowých dédic w Prešpurku. Chwála i dobré

úinky tohoto spisku w echách nemálo mne i Šafaíka blažily; ale

mne samého ješt to snad wíce, že Paní Zerdahely, dawši sob ode

mne obsah jeho wyswtliti, báse mau „o ideálw íši" tak sob oblíbila,

že nejen se jí esky uila, již díwe slowensky rozuméwši, ale mn
krom jiných wzácných darw i msíný plat mj zdwojila. Což diw, že

nejsa prázden snáské obraznosti, opt sem se do básnictwí, zwlášt do

tragedií zamýšleti poal ? Štstí mé ješt zwtšilo se, když nadewše nad

to, posléze i s Panem Jungmanem w Praze, kteréhož sem já nade wšecky

eské spisowatele ctil, osobného dwraého dopisowání mi podáno.

Ale toto wšestranné štstí brzy mi zmejlilo. Paní Sakmárka,

u které sem se Šrétery swými bydlel, osoba obecných powah, pitom
kulhawá i oškliwá, zkalila mi je newlídn. K neštstí swému byl sem
se jí hned z poátku zalíbil; nawštwujíc ona mne astji, než já ji,

bawila se po celé hodiny u mne rozmluwami duchaprázdnými. Jednau,

dawši se mluwiti o uherském zemanstwu, ekla posléze: „milý píteli

I

mj, znám já je píliš dobe; lidé tito jsou wšeci pyšní, násilní a ne-

[inrawijí, starající se o lidi jen když jich potebují; na mne by se ani

leoblédli, k'iyby newdli, že i já jsem chwála Bohu, osobau z rodu

Jejich,'* I hledl sem ím dál tím wíce osoby takowéto se wzdalowati.

>na poznawši to a horšíc se, že jinam chod, jí pomíjím, poala mne
[hyzditi, jak wbec, tak i ped uelníky mými; a když sem se já s ní

i proto byl dowadil, ona zdwojila zlost swau. Já prý o plnoci dom
[Z msta se wracím; a ponwadž ona prý aví, že Paní Zerdahely obyejné
[o dewíti spát se ubírá, jinae že není, .než že já od ní odejda, w noci

po neestných místech se potuluji. Já sem naproti tomu nikdy ducho-

wnjšíbo a swétéjšího žiwota newedl, jako práwé telidáž, a jakož bych,

pln jsa ješt myšlének o nejswtéjších záležitostech ') lowéenstwa,
byl mohl ihned wrhnouti sebau *do ohawností zwireckých ! Ale proti

náružiwostem ani rozum, ani jemnota srdce neplatí. Najednau rozešla

se powést po škole, že student jistý N— y, známé necudnosti, mne
w hanebném dom meškajícího spatil

;
polowice studentstwa rado-

wala se, že swataušek prý pece jednau polapen jest. Já roznítil sem
se celý, uslyšew to, a jda ke wsem professorm, žádal sem, aby se

písné na pwoda jejího dotíralo. Zawolán j>a X — y, oznámil weejn,
že nic takowého, anobrž i coby to nejmenší i)odezení na mne uwrhlo,

ani do mne newf, ani že toho iiepropowédél ; professoi ohlásili se také,

že o mé newinnosti pesvdeni byli. Ale já neml na tom dosti, nýbrž

wždy dále po pwodu té powésti se doptáwaje, ))osléze poal sem tušiti,

že to snad uelnik mj Jlichal byl. Tento sedmnáctiletý mladík již se byl

we wšeliké neády dáwal
; i)rocž býwaje ode mne trestán, dilem již

proto, dílem od Sakmárky k ton)U nawedený, moliK arci z pomsty to

Biniti. Na písný dotaz mj nejprw se zapíral, pak milost mau sob
^wyprosiw, wyznal k roé hrze, že ím mne wiuil, sám winen byl, a

*) dležiiostecb.
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íiejen oii, ale i wsickni towaryši jeho, kteí lio k tomu swedli. Když

prý jim w neestné schzce báze swau i)edc mnau jewil, oni aby

i báze tu i swódomí jeho uchlácholili, nastrojili onoho N—yho, který

mu i)rý na swau rest onu neprawdu potwizowal. Doložil mi dále i to,

že wšeci ti mladí i)áni u welikém strachu byli pede mnau, a we spo-

lené radc jejich, co by initi mli, že N—y se ohlásil, jestliže pro-

zrazen bude, že wšecky je udá, i sám aneb wojákem se stane, aneb

žiwotu swému konec uiní. Já sjtokojiw se nyní s wecjným osprawed-

nním svým i s tajným trestem jejich swdomí, a ostýchaje se také

odekrýti té hanby, která by celau školu a mnohé familie byla potkala,

upustil sem od dalšího wyhlcdáwání, a zatajil dokonce neradostné ta-

jemstwí swé. Mezitím ale Sakmárka nemíjela žádné píležitosti, aby

wše co kdy bezectná lež a lest wynesti mže nejohawnéjšího, u Paní

Géczy a Zcrdahcly na mne' uwalila; mne pitom nejwíce bolelo, že

lidé, které sem já kdys byl ctil, poselstwí takowá na sebe brali. Ale

ml sem tu radost, že nejen na obau místech wíry jí odei)eno, ale

i sám uelník mj, welikoniyslností mau jsa pohnutý, we pítomnosti

matky swé, do Pešpurka pišlé, Sakmárce powdl, „aby pestala ne-

hodného toho pomlauwání, které již tolikeré mrzutosti natropilo ; Pa-

lacký že nejen we wšem newinný, ale i wbec šlechetiiójší lovk jest,

nežli ona." Wypowdíno Sakmárce poád, a mau jiiinliwostí slíbila

Paní Zerdahely, že mne se í^rétery na budaucí školský rok do domu
a ke stolu svéniu pijme.

Takto zdál se osud mj opt naprawen býti. Paní Šréterka na-

mluwila mne, abych na ferie školní zprowodil syny její do Nowohradské

a líewešské Stolice. Jeli sme z Prcšpurka po Paní Zerdahelce nejprw

na Alakšiuce, potom odtud já w jednom woze sám s ní do Wýsky,

pocítiw na té cest nkolik blažených a swatých hodin. Tato paní již

tehdáž neupímé Srétcrw ke mne se chowaní poznáwala; starostí proto

naplnná, akoli zejm neprawila mi nieho, daufajíc prý, že je obco-

wánim ') swým ješt sob získám, prorockými wšak slowy napomínala

mne ke stálosti w budaucím ])okušcní. Já w dokonalém odwolení se

osudu ménm jel sem pes IjCwícc, Sáhy, Surany, Ároksalaše a lleweš

do Swat. Emerika ili St. Inire w Zátiší, wsi od P. Srctera kaupené,

asi ti tisíce obywatelw poítající. Zde na té nei>ehlédnMté, ale ne-

w^eselé bezstromé rowin, u wýleww rybné Tisy, kdež jen ídké wrbiny

njakau rozmanitost krajin zpsobily, wídal sem pece ten nejkrásnjší

a nejwelebnjší wýchod a západ slunce w žiwot swém. A této jediné

rozkoše bylo mi tu požíwati ; Šrétei zajisté widom ím dále tím ne-

píwtiwjšími ke mn se stáwali. Tito wší ducha jemnoty anobrž

i wzdlanosti prázdní lidé žili cele jen w hospodástwí ; skrbnéjších

neužilcw nad ne nikdy sem nepoznal. Napomínaní ale ode swých pí-

buzných, aby mne- u synw swých na budaucí dw léta podrželi, byli

mn nejen dokonalé zaopatení w žiwnosti, ale i hotowých tisíc zlatých

pislíbili. Toho poalo jim líto býti; bojíce se wšak poroku tchto

píbuzných, kdyby mn oni wypowdli, umínili mne auskon k tomu

pinutiti, abych já to sám uinil. Ku konci erií poali pede mnau

') obchodem.
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jied syuy swymi prohazowati wšeliká slowa o mých minulých pí-

bzích: pro sem sob prý tolik nepátel nadlal? zdali hluku tomu

pece cosi skuteného píiny nezawdalo? pro sem jejich Michalowi

ukriwdil, / wystupkw jej newinného trestawPa co tomu podobného
wice. I rozwedl sem se s nimi poád ochotn, poznaw prawan mysl

jejich lépe, nežli ji sami ukázati chtli: byl bych to dáwno uinil, než

že nadje dostati se do domu Paní Zerdahely mne k nim blíže wázala.

Kdybych jim byl tajemstwí od Michala sob swené zjewil, bylbych

se arci lehkau prací oistiti a pomstiti mohl : ale já pohrdal tmito
lidmi píliš, než abych pro n slowo swé, tebas i winníkowi dané, byl

zrušil a tím i dstojenstwí swého swdomí ublížil. Že i sám starý Šréter

o hodnosti mé lépe peswéden byl, nežli na sob ukazowal, zjewilo

se brzy potom, když chtje snad swdomí swému pro kiwdu mn ui-
nnou polehiti, mne do Šárošpataku, tam kdež Komenský náš kdys

liyl uil, za proessora mimo wli mau porauel.

Ale newdénos tchto lidí a wšecka newlídnost osudu mého tak

nic pece zabolely, že sem ubíraje se na cestu do Prešpurka onemocnl.
P. Šréterka zawezla mne až do Lewic ; tu mne opustiwši, oznámila staw

mj we Wýsce (Kisfilu) Panu Zcrdahelymu, manželi mé dobroditelkyn,

kterýž i hned pro mne skwostnau píležitost swau poslal. Dojda Wýsky,
spatil sem dwr plný panských ko ; celá tém Tékowská Stolice

byla tu na hostin. Paní Zerdahely, uwidauci mne tak ztrápeného,

a nemohauc pro množstwí hostw swých se mnau raluwiti, wtasila mi

potichu ceduleku do ruky, kterauž otewew já potom we swé swtuici

etl sem (28. srpna 1818):

.. l"eige Sterbliche nur und aberwitzige Schwármer
Schrei'n von den Dáchern ihr Weh, Mitleid erbettelnd vom Volk.

.. Klage geziemt nicht dem Starken, Im Kampf mít dem eisernen Schicksal

Siegt nur die riistige That: Wortc sind Beute des Sturms.

„"^chlágt ihm ein áhnliches Herz, so geb' er sich ganz nud auf ewig;

íileibt ihm dies Kleinod versagt, werd' er sich selber die Welt."

Tatu dobrá i iiiaudrá paní nyní praw matesky se ke mn chowala.

Když sem s ní 1. zái 1818 z Wýsky pres Nitru do Prešpurka jel,

ona mne k sob do koc swého pojala, synu swému kázawši na kozlík

ka koímu sednauti. W Preš])nrku zjednal sem já sob byt ') zwláštní

pro sebe; lékae, leky a jídlo posílala mi Paní má. Do škol chtl a

zaal sera opt choditi ; ale pro nemoc opustil sem je hned s poátku
iijna cele, aniž je kdy od té doby wíce nawštéwovval. Žiwil sem se

lekcií dáwáním ; neraéw pak u P. Zerdahely nic wíce dlati, chodil

sem tam jen když sem kdy pozwán byl. Paní Géczy zemel byl té doby

slawný otec její
;
pohížená w žalosti iiespomenula si dlauho ani na

spolky naše, ani na mne. Mne otec mj d. listopadu ješt necele

ozdrawélého w Prešpurku nawštíwil, jehož já potom do Wídn zpro-

wodiw, konené z nemoci sem se wymohl. I*otom 15. listopadu dal sem
' od Pana Pawla Šándora, zemana i pítele Paní Zerdahely namluwiti,

') hospodu.
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abych se s ním o hospodu a stftl jeho zdlil, Pešed k nmu, zabral

sem se avší silau do studowání, zwlíišt anfrlické literatury, s níž mé
Prof. Selecký, nyní dowérný i)ntel mj, blíže oznámil,

Gibbonowy „misccllaneous Works" kdež sem wýtahy a pozna-

menání z jeho denní lektry ítal, zbudily u mne pedsewzetí, abych

i já nco podobného sobe zhotowil. Poal sem tedy 25. listopadu 1818
swj prwní každodenníek. kdež sera ponejprw swé myšlení o Jenišow
srownání eí evvropejskych sob zaznamenal. I vve spolcích u Paní

Géczy, nyní vvnow zaatých, pednášel sem nejprw z tohoto Jcnišowa

spisu, potom ze Sulzerowy teorie krásoumy. W bibliotéce Landesowé pro-

bíraje se w anglických knihách, oznámil sem se 2. prosince s P. Eganem
Anglianem, podkoním knížete Gražalkowie. Muž tento ml wýbornau

knihownu, a w eech anglické a francauzské byl tak zbhlý, že knihy

anglické po francauzsku, francauzské pak po anglicku bez wady ísti

mohl. W lnu jeho milostné familie požíwal sem já mnohého potšení.

Tohoto léta etl sem od nho Blairowa tení, Addisonowa Spectatora

i welikau encyclopaedii britannickou. Milý Šafaík uil mne této zimy

hwzdoznanstwí, a náwodem jeho etl sem nkteré Jean Paulowy spisy,

jak doma, tak i u P. Zerdahely.

Zde koní rukopisný posud nevydaný zlomek životopiííu Palackého, jak
sftpsán byl jím samým uejspíše r. 1823. Pipojený k nmu výpisek z každo-
ili^nníka zde opomíjíme; obsahuje kratikou zmínku, že koupil sob dne 31. pros.

1818 rukopis Králodvorský. Jaké city ovládly nadšrným mladíkem pii protení
jeho, o tom dovídáme se z denníku r. 1819, kdež v prvních dnech ledna nazna-
menal sob slova památná. Budtež zde uvedena ku konci popisu mladosti Pala-

ckého. Kéž ten horoucí vznt lásky k vlasti, jímž planula mladá duše jeho, ovane
dechem a požehnáním svým nejen všecku mládež naší, ale i každé srdce eské!

S newymluwnau radostí etl sem z poátku léta tohoto s milým

Šafaíkem poprwé Rukopis Králodworský. Tedyliž promnila si se we
sláw swé, ó Wlasti má! Wyneslas ješt jednau welebnau hlawu swau,

a národovvé hledí k tob s udiwením! Ale mysl twá vždycky weliká

byla ; uepoškwrnila swatyn twé hana nižádná. Tys we mrákot pešlých

wk rozžehla swíci národm, a wedla's je bez powyku k budaucímu

blahu, Ty si se krásn wzestkwla nade družkyn swé jindy; a nyní

an se poutichati zdál líbezný hlas twj, otwíráš nám klenoty z lna
bylé sláwy swé, aby umlkli háncowé nezbední a potšili se wrní synowé

Twoji. Tob, dobrutiwá máti, poswcen bud znowu žiwot mj i dech mj

!
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Jubilejní báse na rok 1885

od

Františka Kyselého.

ak letní jitro u veleb skvoucí

rok všecek už se rozvil pežádoucí,

^\ nmž Slovan dokonal a vele svtí

T snah nejvážnjších velké tisícletí.

' ó blahoslaven v procitnutí jarém,

v dno duše vepsán, roku svatý, buT;

kéž mírulibým nových as jarem

tvj úsmv rozeheje naši hrud!

V tvé zoi našich djin kniha cele

k svým tenám poutá pozdních vk hled

i nutí ísti pvce myslitele,

ím Slovan býval onch tisíc let,

a které heslo po dnešní až doby

kmen lípy jeho vonným kvtem zdobí.

Pry tedy, spono knihy vkem psané!

Te chvíle posvátná v mé duši tane,

i chvátám bez prodlení zbožn íst,

co vepsáno v té knihy rzný list:

Kol skrán míru skvlou gloriolu,

svit blaha ve tvái i nádech bolu

a v tle dosud jarý ducha žár,

a bídou zmožen, uhnten a stár —
tak Methodj kmet, poddán vli boží

pouí drahnou konil na úmrtném lo^i.

Skon blažený to byl ! Kam této chvíle

v kraj Slávy Method okem ducha patil,

zdar utšený vidl zdatné píle,

jíž miliony oblažil a sbratil

;

jih, východ, západ tady vlastní uohcu

kíž na kíž proputoval s tíží mnohou,

i sever, jehož lem se v Baltu topí,

zná žákv jeho požehnané stopy;

kam nestaí zor kolem pohledti,

jsou všady jeho štastné, drahé dti.

K nim pišel kdys — ne zbrojný bohatýr.

jenž meem ruší blahobytný mír,

kam pokyne, jen vraždí, loupí, boí —
on zavítal jak tichý sluha Pán
lid jemný povyjasnit rajskou zoí,

znak spásy vetknout v jeho Bíré pláu
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a retný rod, by všichni byli svými,

sj)jiit liduniilství pouty ržovými

;

nož leskem kíže rovn Slovanm
dal osvéty zdroj, ušlechtilý um,
cit hluboký a rozlet ducha smlý,
by ku svobod výš a výše spli;

a duše nžné, s rodnými když slovy

jak andl vešel pod jich vlídné krovy,

až na dno se mu rády zotvíraly

a Methodje drahým otcem zvaly.

1 mohl u vdomí velkých in
nád odejíti v nebes domovinu,

když dtem na zemi ráj darem dal —
a pece tžko Method umíral

!

liCt adou tsn pilnul k tiché zemi,

kde blahoslaven, milován byl všemi

;

a te, kdy dílo jeho plnou vnadou
v plod pehojný a sladký vybujclo,

ml ostaviti tu svou roli mladou
a skrýti ve hrob starostlivé elo?
Vždy také v závoj vk do budoucna
tu chvíli zela jeho duše vroucná

a naped už tam vidl vští zor

záš vetelcovu, jeho plen a vzdor,

i dti rodné, ve rozbroji tuhém
jak otásají bídné vlasti luhem;

už naped vidl boje mnoholeté,

jež hubí vše, co nyní slibn kvete.

A proto — tebas u vdomí sladkém -
duch ustrašený píští doby zmatkem
rád nepouštl se v blahý k nebi let;

však* velel Pán, a v septu prosby vroucí

zdar stádu svému peje nehynoucí

kmet pastý zamknul orosený hled.

Ach, kniho drahá, potud zlatem psána,

list o Methodu milý dokonen

;

te v oku tane pocuchaná blána

a na ní znaky temnorudých ten

:

Jen Methodéj kmet utajil svj dech

a v míru spánek uložil skrá sivou,

hned osielou Velehradskou nivou

bs divé zhouby dal se v draí spch

:

štval cizák Mojmírovce, krevní braty,

jimž Svatopluk tem jedno žezlo dal,

až uchvátil je nešvár jedovatý

a Maar jejich sílu rozkotal.
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Tak z Velehradu slávy penádherné
a z velké nezbylo nic Moravy
než na bratí svár upomínky éerué

a moci rozbité sled bolavý

;

lid Moravénin arci ile vstává,

le Slovák úpí v jamu odvkém,
záš plemenná mu bere svatá práva,

ba nazvati jej váhá lovkem.

1 tam, kde pnami Balt o beh buši,

jak had se vplížil Germán, v ele kíž,

jímž poutal k sob Bodrcovu duši,

by poroby na vrhnul bednou tíž,

až zdar i blahobyt tch vlastí krátký

tak utlumil a zniil bez památky,

že jenom porozpadlé od Arkony
zní v soucit vichru plá a Baltu stony.

Tam zas, kde modré výši Balkán elí,

v ten rozkošný, ach, arovábný jih

proud bisurmanských šelem sveepých
vtrh násilím a hýil tu vék celý,

že nespoítáš hrdin sokol,

dév holubic v plen padlých Mongolu,

co rája sloužila mu zotroená;

a by už zvolna moslim umíral,

vždy poví djin srdcelomný žal,

jak ráje útrapa jest bezejmenná.

Než i ten nejkrásnjší Slávy díl,

jenž staroeskou poctivostí pravou

v ráj divulepý zkvetl nad Vltavou,

bd nekonených jamo zakusil, ,

Jak srdce, kteréž do kyprého tla

zdroj živné krve plným proudem pudí,

již od pradávna v evropejské hrudi

vlas eská mocn chvla se a vela.

Duch bratrský i záblesk víry svaté

k ní zprvu tiše linul od východu,

a brzo ím i západ v jejím rodu

vd, umn dary kupil vrchovaté

:

též zbrojí královskými pod prapory

jm slávy zvuné smle šíila,

vzrost její však i vnada ztepilá

a vhlas etných veleduchv sporý

vrch lesku dostoupily pružným chvatem,

co Karel sedal na prestolu zlatém.

Než bouí zárod v nitru jejím dimal.

Jsouc na Nmectva moi plostrovem,

jak zmoci )<'1:i nn-rcrn .luo], >;lnvcii|_
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by vetelec jí v pouta neujímal?

ád latinský, jenž cizokrajnou snahou

bjl štípen v trosky role Methodovy,

i živl cizích svedl rozvoj nový

v hrud domoviny pvabnou a blahou;

ím víc pak v úkor jazyka i shody

rod panstva na se mravy jiné bral,

tím hrdji cit práva domorodý

v žár posvátný se v lidu probíral.

Když posléz na rozhraní nových as
dv hlavy — ti se daly do zápasu

a klíe Petrovy si braly svaté,

když doma také mnozí v pychu tyli

a poklesali do úhony klaté,

jimž oltá odevzdán byl bohumilý —
tu záhy slovem ohnivého Jana

v spor šlehla vava lidu rozdýmaná

;

|

když na to voje ídil vdce slepý,

když kalich zrudl, zahímaly cepy,

ach ! vlastní pdu v zášti plamenech

as drahný deptal rozjitený ech.
Zjev podivný to na obzoru vk,
kdy echie se žárem boj skvla

a rovn pod krušivým cepem rek
ran etných nesla bím neumdlelá;

však pece — tisíckráte rud zbrocen,

sám sebou v krajnos kolikerou štván

a na jevišti doby osamocen —
voj kalicha se rozbil u Lipan.

A ješt nebylo bd hokých dosti;

dál o víru se vlekly tuhé spory,

až národ velký djem hrdinnosti

kles ubit na temeni Bílé Hory.

as dlouhý spal; když zatím vštbon jara

sbor pvc v jeho nitru zajásal,

vstal opt národ, utlumil svj žal,

ba slávy touha zaplála v nm stará.

Ted znova duší mužn probudilou

chrám pyšné záe staví nad mohylou

a hrd všem, kdo zhubiti jej chtli,

v zor metá veleby tpyt leposkvlý

;

le po dnes pln nerozvil se den,

kdy zajásal by cele peblažen.

Ždá posud vlas, až její ilé dti,

plen rznic chovajíce na pamti,

jak jediný šik pjdou svorné spolu

;

jen tenkrát zniknou stopy tžkých bol
a nad Vltavou divn povyklene

mír svatý duhu krásy netušené.
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A ješt jiná — Vislou pepásaná —
z dcer Slávinych jest pravý svéta div,

zem spanilá, jíž hrabivos a hana
lesk urvaly, jímž záívala dív.

Byl šasten v lesku tom brat dobrodj,
le povrchní jen šlechty tpyt a pych

a bujná rozkoš choutek marnivých
vlast jeho svedly v tžkých boj rej

;

když potom k Polsce šumné z trojí strany

vpád na námluvy ženich samozvaný,
ten hru, ten bok, ten hlavu bera v plen,

brat marn k mei sahal udšen.
A pec i v hoi Polák stále bdl,
a na bývalé moci žírnéni poli

krás mnohých plod mu dozrál za údl,
však jizva hluboká jej dosud bolí;

neb z jedné strany jej dla pruská hnte
a ráda by mu jazyk urvala,

a z druhé pro neshody dávnoleté

záš Rusova na soí nekalá.

By tedy zkvétal v neúnavné snaze,

pec pólo v trudu, pólo ku výstraze

brat Polák šepce Polákovi tiše

své staropolsky vroucné: „Kochajmy sif!"

A posléz nejmocnjší mezi všemi

Rus daleká jak hlava slávských zemí

v dla pevnou žezlo nei)odvratné jímá,

syn její — mužík vstává nad olbíma

;

zde marn asijských ord divé roje

let pásmo tyly z mužíkových sil,

zde svtoborné od Sekvauy voje

žár noci jedné krut podlomil.

V div divoucí moc ruská vyrstala,

až nový zablesknul vk volnosti

a rája posestrice v tužbách zdala,

kdo ze jha rabského ji vyprostí

;

tu vzlet Rus orel, perutí svou mával

až na jih k trnoucímu iíalkánu,

tam na prach potel násilník nával

a s ráje sesterské sal pohanu.

Než Rus, jež nepodlehla mocím svéta,

tlum odbojník heje v ln svém,

sa stohlavou, jež v letu hrozivém

práv blahodatných svatos ve prach smetá
;

sám prvý kles car bauška v té boui
a jeho zmar t ernou zotvíral,

z níž taskaviny v lomozu u koui
v ší valnou chrlí pekelný svj pal.
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a takto Rus, jíž celý svt se koí,
pec porušena v nitru ješt choí.

Ó dje záchvatné, a mnoho lesku,

stop temných vidím v proudu vašem víc

;

a tebas duch vám v žasu letí vstíc,

tož pece bádá v utajeném stesku

:

Zda možno jen, by jiskrou mužné síly

rod slovanský plál tuto vážnou chvíli,

když tisíc let jej tžký hnt a vzdor

štval neúprosn boj pod prapor?

Zda možno jen, by dlouhém po rozbroji,

co Slavii rval úmornými boji,

byl matky jedné mnohoetný lid

až podnes jedna touha, jeden cit?

Zda možno jen, by aspo v ase novém
dob volných zažil pod ddiným krovem
u v klidu národ mohl spti v i>ed,

jenž bez úlevy strádal tisíc let? —
Koj pochyl) tchto letí k duši mojí,

an v knihu zrak se pohroužiti bojí,

když z jejích list hrzyplná l)da

jak hydra nesmírná se temn zvedá

a krut sápá adra milion;
i neukojen v trudném okamihu
tch vážných dj poodkládám knihu

a v nepiimti uzavírám sponu.

Než, sotva vynoím zor z temných ten,
dj pítomnosti vidím unesen

:

Aj ! osvžená krásou dojemnou
má Slavie se pyšní pede mnou,

a v jejích adrech jako drahokam
plá nachem slunka Velehradský chrám

;

vchod jeho oteven, a v pestrém kroji

— kíž leskný v ele jako v božím boji

a stejnou vroucí tužbou pohádán —
lid jarý k nmu chvátá ze všech stran.

Dla mozolná tu podbradkou kyne,

tu slovenská se blí halena,

tam polská apka na kade se vine,

tam jihu tvá m vítá plamenná

;

dla ve dlani i s nejnuznjším bratem

jde velmož, odn v drahocenný háv,

knz, jehož mitra v slunku hárá zlatem,

a nemá konce malebný ten dav.

A kam jen sahá vlastí našich kruh.

z úst milionv dolétá v mj sluch.
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jak oceánu vava rozvlnná
zvak pedrahého Slovanovi jinena,

jež zlatou nití tká se v jeho dj

;

s el Tatry, ze Šumavských úval
až na Balkán a k patám Uralu

to rokotá a hímá: „Methodj!" —
Ó jméno posvátné, hrud moje dme se,

když nesíslný pobratimský lid

v znak úcty nitro povdné ti nese,

tvou upomínku si)chá velebit!

Ted znova dla má tžkou sponu zdvíhá.

jíž uzamena velkých dj kniha,

a v list prázdných snhobílé strany

chvil pítomných div píše neslýchaný:

Z dob nevýslovných útlaku a zmatk,
jichž tíhou moil drahou Slávu matku
plen asijský i západ nahnilý,

jak olbím bájený jsme ožili.

Jsme národ mocný ! V starodávné dob,
kdy zištných soupe nám hrozil hnt
a strádali jsme ducha ve hnilob,

knz Methodj náš bujarý kmen zvd:
on víru svatou, pelibou vsí Krista,

jež dává lidstvu i)ráva odvká,
ráj vykouzlí, kde v nitru tane cista,

ba na cheruba mní lovka —
tu víru s Cyrilem on v blahý lék

dal otcm našim pro všech bouí jek.

A vru, vdným duším svena
ta víra hluboká i plamenná,

neb nikdy Slovan nezneužil kíže,

by zbroji výbojné jej nesl v ele
a zastíral plen znakem Trpitele,

jenž rovnou nhou svta díly víže.

Ta kíže víra fialinkou skromnou
svj koen vetkla do slovanských lirudí

a vzpružila je mocí nepodlomnou,

jíž stále jiskra nadšeuí se budí

;

moc ryzí pravdy, soucitu i shody

a práva, kteréž trní nad národy —
moc tato jen, již s drahým kíže znakem
tak štde Methodj nám v odkaz dul,

kmen Slávy chránila, když zhoubným mrakem
let tisíc nepítel mu hrozíval.

Jest ovšem pravda, jež nás nepokojí,

že práv v bohulibém víry žáru

jsme neostali dvrni a svoji.
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co roztrhly nás boue divých svár

;

le bliželi nás dvra jen spoutá

v tom i)edníni Metliodéjskéni ddictví,

až k nebi šlehne síla naše lví,

my rozepneme i)05lední svá poutn.

Jsme národ jeden ! iJarmo plm cizí

chce dliti nás v kolik t.ibor,

kdy dí, že v rozmanitém hovoru

den ke dni Slovanstva diicli jeden mizí,

že dálnými a rozlehlými kraji

zvyk, mravy jednch otcv zanikají

a nijaké že pásky v našem bytí,

jež staí pojiti nás i)cvn dost

;

ne, nikdo vzdorné nesmí utajiti,

že povéká nás víže slovanskost!

Jak démantový, bloskvlý kruii

rod náš ta páse uzavírá celý

a v jejím rámci bujarý a smlý
a všady jediný náš vane duch

;

však pevný svazek jedné slovanskosti,

jež do srdce nám štípí jeden cíl

a v kruhu jednom miliony hostí,

též Methodj tak zdárn utužil.

On tušil, že jen kouzlem ozvuk,

jež s matky mlékem smavé dít ssaje,

lze božskou rozdávati nauku

a skryté nebes odhaliti taje

;

než vdl také, vlastní ei mannou

že zachová se pedkv cit a mrav,

že ze všech zmatk mluvou milovanou

vždy zase národ vstane živ a zdráv,

že svazek jednoty v nm nepomine,

z úst jeho dokud mateská e line;

a tudíž Method v duchu Cyrilov

sil sém boží slávským jazykem,

by zvukem jeho v trudu všelikém

syn pozdní okál na praddv rove,

by mluvou dochoval i devní ctnosti

a znaitý ráz jedné národnosti.

A mluva slovanská, a proudem asu
v strun nkolik se voln rozzvuela,

pec jedinou jen, slovanskou jest celá,

mluv jiných knžnou ídkých libohlas.

Jak veletoku rozkypný rej,

kdy pipojí se k šumu pralesa,

tak úchvatn zpv hímá v nebesa,

jímž Hospodina slavil Methodj

;

druh jeho, ruský hlahol, v mocném tónu
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sluch ovívá jak plná souhra zvon;
a jemné zas jak šepot ratolestí

neb širou nivou klas libý šust,

když z veera se vánkem rpzšelestí,

hrá ilý hovor Polákových úst;

téch arovnjší, hravjší a sladší,

jak hrkot praménku neb ševel ptaí,
a pece vroucí jako srdce tluk

jest jihoslávské ei juny zvuk

;

však celé kouzlo v eské písni naší,

když mkce hned jak jarní deštík raší,

hned zavzní urit a strun zas

jak perlíku i mee cink a ráz!

Ty všecky ei i dcer jejich sbor
jen strany jedné veliké jsou lyry,

jež v dojemný se druží rozhovor
a mocné rokotají v obzor širý;

z nich ze všech blahozvunou slovanštinou
dík horoucí a chvály hrdé plynou
vk dávný Cyrilu i Methodu,
že zvedli jejich zdar i lahodu,

a kde jen zazvoní jich zvuky hlasné,

svt udivený tají dech a žasne.

Jsme národ doby ! Úkol brzkých as —
boj svobody a svta dokonat
a vztýit prapor vítznéiio jasu

voj Slavie se pouští v bystrý chvat.

Ted na bitevním širé zem poli

dli nejpednjší Slovanovi dán,

a zbra, jíž výbojn kruh sok skolí,

v dla horoucí mu vtiskl Soluan

;

ne zbra, jež cedí krev a hromem duní,

než útlé písma rysy — ducha štít,

jímž Cyril dail uelivý lid

a Mctho.d zvedl vk na výsluní.

Z dob tch náš národ v taliy péra klmie

tres duše, plody vnitní nádhery,

jež pekonaly ve svžesti mladé

i nejzhoubnjší hrzy veškery;

však teprv te, kdy ku volnosti celé

rod slovanský se budí v pravý éa^í,

i písmo jeho svtem záí smle
a bortí záští nastavenou hráz,

jež dliti nás chtla od Kvropy;

ted písmem k umu. vzdlanosti pravé

výš stoupá naše pokolení zdravé

a v ele tímá svtla hojné stopy

;

ted naše vlajka nad Evropou svítí
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a pod ní škdce tuší zavily,

že nelze doby veliké nám v/.íti,

k níž plným kvtem jsme se rozvili.
'

Necht tedy vroucí liynmou velebeno

zní 1)0 Slavii Soluiiunv jnieno

;

neb vše, co núrud náš si nejvýš cení

a eho doufá pro svých tužeb cíl,

to vše mu dali, nebem vyvoleni,

dva tito bratí spásy /a i)odíl

!

(Jas mnohý skvost nám urval v divém víru,

kles Velehrad, me setlel bohutýr,
však podnes plody horoucího slovu

a mohyla nám zbývá Methodova,

jenž po Cyrilu dílo dokonal

;

i blažen národ k mohyle té spje,

prach svatý zlíbat otce Methodéje,

jenž v srdci jeho oživený vstal

a v ervánkovém, plném slávy lesku

v dob klidnjších jej vede pímou stezku.

Zvs tu jsem dopsal démantovou tenou
v list jarosvží djin slovanských

a nyní s duší voln roztouženou

jsem oko jasné k Velehradu zdvih;

dvé dlaní se tam nad chrám Velehradský

a velebná tvá s výše uklání —
to na Slovanstva dorost juny, acký,
šle Methodj knz tiché žehnání.

Tu zor mj blýská, hrud plá mohutnji,
duch perutma vlaje sokolíma

a lyra povznesená mocné hímá
dík nejvroucnjší otci Methodji!

abakúr.
z cest

Josefa Wiinsche.

^^"^m, ihozápadn od Erzerumu rozkládá se po pravém behu Eufratu

>i||j východního, Murad-su zvaného, krajina hornatá a divoká. Jsou

to jižní svahy Bin-fíoll-daghu, které k Muradu stupovit se

sklánjí, S horstva toho asi 12.000 stop vysokého k jihu divoké

valí se bystiny, a skalnatá jejich koryta do tsných údolí hluboce

se zarývají. Píkré hbety ídce jen jsou zalesnny nízkou dou-

bravou, pda úrodná místy i v role vzdlána, vtšinou však jen horských
poskytuje pastvin.
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Krajina ta sluje abakúr.
Zalidnna je relmi ídce. Obyvatelstvo na veliké vtšin jsou

Kurdi. Ti z pravidla v erných žijí stanech a život vedou koovný.
Pasou veliká stáda ovcí a jak léto pokrauje, vyhledávají pa'stviny

vždy vyšší a vyšší. Mezi Kurdy žije též nco Armén a Turk ve všech

usedlých, kteí však orbou se zabývají. Hlavní stredišt tohoto obyva-

tolstva je ves evlík, asi míli cesty od Muradu vzdálená.

abakúr leží v odlehlém kout hornaté Arménie. Žádná elnjší
cesta, jež by vtší msta spojovala, tudy nevede. Froto jest položením

svým tak nepístupný, ba skoro až ubednný. Ve smru severo-jižním

naprosto žádného není spojení se svtem ostatním. Na severu divoká,

neprostupná horstva, na jihu tsná úžlabiua Muradu a pod ní opt
píkré pásmo divokého Tauru: na severu a na jihu ohrazen abakúr
vysokými hradbami skalními. Ale ani ve smru východo-západním není

lépe. V tom smru jsou sice cesty dv : tsné údolí Muradu a severn
od nho jiná cesta soubžná pó úboích horských pásem se táhnoucí.

Tímto smrem pede mnou prošel, pokud mi známo, z Evropan jen

anglický konsul Brant r. 1838, v novjší dob pak ruský konsul

Kamsarakan, oba jen s velikým prvodem, jenž dostatené poskytoval

jistoty i v nebezpeí. Co pak první cesty se týe, jsem já první a

jediný Evropan, jenž tsným úžlabím Muradu dosud se prodral.

Pi této ode všeho svta odlouenosti je zcela pirozeno, že

v abakúru Alláh je vysoko a sultán daleko. Táhl jsem tudy na konci

ervna a na poátku ervence r. 1882, a osudy této cesty vypisuji

v následujících listech. Jsou to celkem upomínky dosti trapné, a jak

v slzavém tomto údolí plá a, smích tak asto se stídají, i tam usmála

se na mne také mnohá chvilka veselá.

1. V Palu.

ne 26. ervna 1882 pitáhl jsem z Pari do Palu. Slunce chýlilo

>«' --iiiif již k západu. Bral jsem se s celou svou družinou pímo do

koaku, to jest do stavení úedního. Tam seskoil jsem s kon, i vedli

mne pímo ke kaimakamovi. Vstoupil jsem do sín neveliké, ist vy-

bílené, svtlé a dosti veselé. Podél tí stn táhly se pohovky strakatým

kartounem potažené. V jednom rohu sedl kaimakam, staeek dlouhých

šedých vous. Odéu byl lehkým kaftanem rovnž strakatým, a na hlav
mu sedl veliký bílý turban. Vc svou pednesl jsem mu turetinou

tak strašlivou, že tomu všemu zajisté ani za mák nerozuml. Ale to

'^nud pece pochoj)il, že se tu zdržím asi den a že mi opatiti má kon
1 aptie dále do evlíka.

Dedek prohlížel si mé prvodní listiny velice dkladn. edou
iiradoa pokyvoval a néco si pi tom broukal. Proto však ješt nikterak

nr-niám ho v podezení, že by to byl skuten etl.

Po tom odvedli mne do hospody ili chánu, kde bylo mi nocovati.

' i lil Palský stojí uprosted aráije a je zcela jen ze deva sbitý.

\ iitujjil jsem dvemi a stál jsem v prostranuéin chlév, v, jehož pravém
robu bylo ohni.št. .Minio tu .tálo ta již nkolik tvernolrýcb obyvatel.
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Pi jedné stué chléva pipevnn byl vyšlapaný žebík, po kterém vy-

stoupil jsem na hambalek. Tam ve steše byla jakási vtší klec z prken

sbitá. Ve kleci tyi holé stny a na podlaze silná siová rohožka

vzeze*ní velmi podezelého — tedy patrn pokoj s nábytkem.

Pedevším dul jsem rohožku se vším, co po ní lezlo i skákalo,

opatrn vynésti. Pak na podlahu mého „pokoje" vylilo se nkolik

vder vody z Eufratu, a já naídil, aby zde vše náležit vymetli. Ale

ponvadž jsem znamenal, že chani mete jen tak „po turecku", vzal

jsem sám košt a ukázal mu, jak se mete s eskou dkladností. Do
brlohu toho takto vyištného snésti jsem dal své vci. A ponvadž
jsem si vše chtl také zavíti, musil jsem si zavsiti na dvée svj
vlastní zámek.

Zatím provozovali jsme velmi piln tlocvik po žebíce nahoru

a dol. Lidem, kteí z Peri sem mne byli dovedli, vyplatil jsem mzdu,

k níž ovšem i bakšiše se piinilo. Chanimu jsem naídil, aby mi veei
opatil. Ale ve „mst" Palu nebylo fze nic jiného dostati než juurt,

kyselé mléko, a veliké tenké i)lacky sušeného chleba.

Když jsem se svým labužnictvíni byl hotov, bylo se úpln setmlo.

Obchodnici pozavírali v aršiji své krámy a odešli dom, nebo v aršiji

samé nikdo nebydlí a nepespává. I chani odešel konen a nakázal

mi, abych se tu poádn zavel, ráno že pijde mne zbudit ; nebo ani

chani v chánu pes noc nezstával. Zavel* jsem dolení jlvéc a po

žebíce do svého „i)okoje" jsem vyšplhal. Byl jsem tu sam, jen pode

mnou nkolik koník chut si odfrkovalo.

Postavil jsem železnou svou postel a chystal se k odpoinku. Ze

nocleh tu bude nevalný, pozoroval jsem. hned ze znamení nkterých,

jež cítil jsem na své k,ži. Bylo putrno, že v bytu svém nejsem sám,

nýbrž že je nás tu náramn lnoho, a tm ostatním že jsem hostem

náramn „vítaným". Všecko to mlo se ke mn hned tak dvrn, tak

koUegiáln, a já se nemohl ani upamatovati, že bych s kým kdy na

bratrství si byl pipíjel.

V podobných pípadech i v barbarských tch krajinách dovoloval

jsem si vždy toho pepychu, že jsem na noc na ruce navlékal —
punochy. Tak uinil jsem i v Palu a mimo to i hlavu celou šatem

si ovinul. Le všecko to nic neprosplo. Marn bych se pokoušel o to,

vypsati všecky boje této noci strašlivé. Bránil jsem se sice dost, ale

poražen jsem byl — na celé áe. Ani oka jsem nezamhouil, ruce mi

otekly a tváe tak nabhly, že jsem na jedno oko skoro ani nevidl.

Pipomínám jen ješt, že takových nocí zažil jsem v Palu dvé. Ráno

dobýval se do chánu ^char.i. Ale že jsem mu hned nešel otevít, vlezl

do chánu oknem. Z toho patrno. že jsem v pevnosti práv nepe-

nocoval. —
Pi samém Muradu do výše asi 1000' píke a místy i kolmo

vystupuje osamlá skála vápencová. Na úpatí této skály rozkládá se

msteko Palu. Vrchní chalupy až ku samé skále pevislé se tulí,

dolení pak až k samému Muradu se sklánjí. Dom z kamene není

tu valn, mnohé jsou jen baráky ze zem a prken zrobené, aršije je

zcela ze deva. Stechy jsou veskrze ploché, to jest stecli po našom

spsobu stavfiých není, V ulicícl| úzkých a nerovných neistoty hojnos,
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ale pozdálí velmi pkné to vypadá. Žijí tu Turci i Arméni a všech

mže býti tak asi 6— 7000.

V Palu hlavn okolní krajiny kurdské potebami se opatují a

pírodniny své sem pivážejí. Proto obchod a prmysl je tu velmi živý.

Je tu lilavn mnoho ková a zámeník, krejích a obuvník. V eršiji

to buší, cinká, tepe a kloá po celý den. Mimo to i lehké látky ba-

vlnné a barevná sukna, vše zboží anglické, hojné jdou na odbyt.

Potravin také veliká je hojnost. K obédu dostal jsem 4 kusy skopo-

vého na rošti peeného za 20 par (asi 5 kr. r. m.). K tomu chléb

a nkolik syrových cibuli jako zákusky — to byl mj znamenitý obéd

druhého dne.

Palu jest i jako pechodišt pes Murad dležito. Veliký devený
most vede tu pes eku. Pedpokládám ovšem, že nárazm vln a ledu

doposavade šastné odolal, což mosty turecké velmi nerady dlají. Jiný

most Murad má 20 mil výše severn od Muše. Pokud vím, jsou to

jediné dva pevné a umlé pechody pes Murad.

Na vrcholku vápencové skály, pod kterou Palu se rozkládá, vidti

je zíceniny i)evného divé hradu. Abych tyto zbytky starých vk
>bleda], vylezl jsem druhý den vzhru. Stezka byla velmi píkrá a horko

|iž z rána veliké, a nebylo ješt ani .5 hodin. Pravd se podobá, že

pevnost je i)amátka ze starých dob ješt pedarmenských, že tedy za-

ižena byla mnoiio, mnoho vk ped Kristem. Staré asy tyto zahaleny

losud v temnoty neproniknuté, neboÉ djinám nedostalo se '':ádných

rpráv o nich. Teprve v novjší dob tu a tam objevují se na skalách

>samlých nápisy klínové, ze kterých mimo nkterá jména vlastní

ferpáme i jakés takés vdomosti o prostinkém spsobu života lidí

tehdejších.

Takový klínový nápis chová i pevnost Palská. Pod nejvyšší ástí

hradu v kolmé stn skalní vytesán výklenek 3*84 m. vysoký a IGó m.

široký. V rovné ploše výklenku vtesáno nahoe 21 a níže asi 8 ádk
písma klínového. Zaznamenána tu oslava vítzství nade kmeny okolními

a nniožství bravu a skotu bohm obtovaného. Bohužel, že nápis ne-

pohodou i nerozumem lidským velice je porušen a ásten již nei-
telný. Vápenec nezdá se býti píliš tvrdý a siln zvétrává. Mimo to

pak lidé, kteí sem nahoru picházejí, bavívají se tím, že do otvor
jednotlivých písmenek malé kaménky tak dlouho vkládají, až kaménky
samy tam ntkvívají, ímž otvory písmen valn ?e rozšiují a znalosti

pozbývají.

Pi samém nápisu po stezce uzounké a i)íkré schází se ke tyem
síním do skály vytesaným. Jednotlivé strany skalních tch kobek nují

4 až 5 m. a asi 2 m. výše. První z nich je nejvtší, a z té pak do
ostatních se vchází. Vedle vchodu do hlavní sín vytesán výklenek

onomu podobný, na nmž jsme vidli písmo klínové. Možno že i tento

výklenek pro podobný njaký nápis byl pipraven a že pak ku „psaní"

])<)/,(iji vbec ani nedošlo. K emu siné sloužily, zdaž jako chrám,
zdaž jako hrobek se jich užívalo, o tom soudu rozhodného pronésti

nelze. Nik' '•'fl'-''''' '"Mmfk n*'l/p nilczti, jp/ by tornu noh onomu
nasvdovaly.

a9*
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l'ia\(ic M' jiodobá, že i Byzantinci i>eviios tu drželi a že ji

Kitharizum jmenovali. Když sultán Selim s Kurdy válil, podailo se

vojsku jeho r. 1515 pevného Palu se zmocniti. Ale jak se zdá, Osmani

neu(lr/t!i >c tu dlouho, a když Pavel Lucas po Malé Asii r. 1700
cestoval, si-dl na pevnosti Palské Kurdský kníže na sultánu nezávislý.

Bylo tu tedy, jako i na mnohých jiných místech v íši turecké, samo-

statné i);ui>tví iipiosted íše. Vládce Palského chválí Lucas jako pána

laskavého i ke kesanm i Turkm. I i)evnos hradu do nebe vynáší

a pehání. Praví, že na vrcholku hradu jsou pole, jež mírnou posádku

mohou uživiti. Tím se však prozrazuje, že pevnosti té najisto nevidl.

Teprve asi na poátku tohoto vku Turci panství své zde upevnili a

moc samostatných Kurdských knížat zlomili ve krajinách rovinatých

a tedy pístupných. Ale v divokých hornatinách mezi obma rameny

Eufratskými Kurdi svobody své uhájili až na naše asy i pes všecky

válené proti nim výpravy obasné. —
Když jsem druhý den na kaimakaniat stranu nových zvíat a

zaptie, jenž mne ml provázeti, vyjednával, dal si mne jusbaši (setník)

zapti zavolati. Byl nemocen, trpl zántem kloub. Ale sedl u oteve-

ného okna v prvanu nejprudším. Prosil mne úpnliv, abych mu
pomohl, že mi to AUah odplatí. Že lékaem nejsem, vymluviti jsem

mu nikterak nemohl, a tak jsem si konen pece dal íci. Naídil

jsem mu, aby prvanu vystíhal se jako jedu, a dal jsem mu nkolik

prášk v jistých tvrdošíjných pípadech i nám Evropanm velice pro-

spšných. Když jsem za rok do Palu se vrátil, byl jusbaši již zdráv

jako ryba a samou radostí a vdností div mne neumakal. Ale Alláh

o odplat poád ješt nic. — —

2. Na pochodu.

Dne 28. ervna po poledni pišel konen nový zaptie a katrdži

se dvma koníky. Pro kon jízdeckého ml jsem sedlo své, na sou-

mary pak kladou tu veliká neckovitá sedla, jimž „palan" íkají. Na
palan zavazadla provazy se váží.

Hádka poala hned na poátku cesty. Katrdži pivedl si sice

kon, ale provaz neml, jak se slušelo. Oddával se patrn nadji, že

mu je koupím. Ale klamal se chudák. Já sice provazy v záloze ml,
ale nevidlo se mi chlapu povoliti. Povolíš jim jen jednou, a mají t
pak v hrsti. Ml jsem již tisíc chutí katrdžimu povinnosti jeho holí

strun napsati na záda, když tu zaptie sám zakroil a koai naídil,

aby provazy sám hned si opatil.

Stalo se, a katrdži pinesl konen provazy. Ale byly to pro-

vázky a nebylo jich ani s dostatek, aby se jimi zavazadla náležit

mohla pipevniti.

O 4. hodin vydali jsme se na cestu. Provlekli jsme se úzkými

aršijemi a ulikami a obešli východní kolmý . bok skály pevnostní.

Z chatri ke skále se tulících slyšeti bylo pracující tkalce, nebo i toto

emeslo v Palu ješt živoí. Zde rozlouili jsme se s Muradem, jenž
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(mI východu picházel z tsného úžlabí. Asi dv hodiny brali jsme se

smrem severním, následující dv pak k severovýchodu jsme odboovali.

Ped námi rozestíralo se širé údolí k severu mírné se sklánjící.

Na východe Hinkret-dagh, na západ Hapames-dagh je vroubily. etní
potokové s hor stékající zavodovali pdu úrodnou. Proto tu tolik osad

uprosted zelených sad jako Hapames, Šinas, Abdank, Mezee, Ja-

landži a Karanéa. Ve všech tch Arméni ve veliké jsou pevaze, v n-
kterých obývají jenom Arméni.

K 6. hodin blížili jsme se k veliké a zámožné vsi arménské
Chošmatu, od které na severozápad uchyluje se cesta do Erzerumu
vedoucí. Pozdji po levé stran zstávala menší víska Demirdži. Poalo
se šeiti, a rád bych tam byl penocoval. Ale prvodí moji doraziti

chtli dnes ješt do Mezee. Nerad jsem povolil. Tu pak zavazadla,

jelikož špatn byla upevnna, s palanu pes tu chvíli padala. Bylo

vždy nov je vázati, a tak do Mezee dorazili jsme již za iré tmy.

Ves má obyvatelstvo turecké, a všecko to již spalo, a sice lože svá

rozložena mli po plochých stechách. Trvalo dlouho, než nás také na
jednu stechu vyvedli. Tam i zavazadla se snesla. Hospodá pinesl

houn a podušky. Rozložili jsme se kolem a poodpoinuli pi msíku,
nebo svítil pekrásn. Pak pinesli též nco k sndku. Konen jsme
ulehli a spali spánek spravedlivých.

Jitro bylo dosti chladné, a proto velmi asn již byli jsme na
nohoa. Posnídali jsme, zaplatili všecko a již po 4. hodin byli jsme
na pochodu.

Na jihu nás nevysoké pahorky dlily od Eufratu, k severu pak
sešli jsme do hezkého údolí íky Achar-su zvané, která smrem jiho-

západním spchá spojit se s Peri-ajem. S obou strání nesíslné pra-

meny do íky stékají, úrodné pdy a pastvin všude dosti, ale údolí

velmi slab je zalidnno. Jen tu a tam njaký opuštný mlýnec je

vidti. Kdo to nezná, ani by neekl, že to mlýn, tedy budova lidská.

Spíše veliké krtí hromádce se podobá. Z dálky prozrazuje to nkolik
topol pospolu stojících pi potoce.

Pivstali jsme si sice dosti, a pohoda byla k cestování velmi pí-
hodná : pece však velice jsme se zdržovali. Zavazadla totiž se soumara
ustaviné padala a vždy nové a nové neobratný katrdži Jich pipevoval.
Ale spadla brzy zase. Proto mnoho zlosti toho rána.

Teprve ped 8. hodinou táhli jsme podél veliké arménské vsi

Govly. Za ní pebrodili jsme se ekou, a pak šlo hned píke do kopce.

Bylo pekroiti pásmo horské, které od východu k západu se táhnouc,

cestu nám zahradilo.

Výše pod horami spatili jsme opodál ves Tekke. Prvodí moji

clitéli tam zajeti, ale nedovolil jsem. Dále pijeli jsme na pekrásnou
luinu alpskou. Bujná, vonná tráva šla nám až i)o pás Ale ani zde

nedovolil jsem zastaviti. Byl jsem dnešním zbyteným zdržováním po-

chodu popuzen. Zaptie nejevil mnoho chuti uposlechnouti, a bylo tedy

nutno pomr mezi námi náležit mu objasniti : já že jsem pánem, já
že platím bakšiš a nej^icnili spokojon, /o n(>platím ani jediného para.

A proto bajdy! — —
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Dal si íci. Uinil tak snad proto, že vidl, že jsem vzpouzejícího

se katrdžiho holí petáhl. Nechtl, aby i jeho dotkla se ruka pán.
Od 9. do 11. hod. postupovali jsme pak úzkou, kamenitou a velice

obtížnou stezkou, která k severovýchodu vedla nás mezi horami Tikme

a Kevessi. Je to povstná a rozkiená tam stezka Tikme. Celý severní

svah hory Kevessi ohromnými balvany jako poset. Co balvan, tolik

pevných hrad a jistých skrýší, ze kterých zbojníku pohodln b\1o

íhati a na pocestné páliti. Mezi tmi balvany kopyta zvíat po staletí

tudy se beroucích vytlapala si rýhy. Jen v tchto rýhách te lze pijíti

ku pedu. Ped 12. dostoupili jsme konen rozhraní vod a dorazili

za nedlouho k erným stanm pastevc. Odtud opt po skalistém úboí
píke slézali jsme do hlubokého údolí eky Kalander-su zvané, jež

dále na severu v divokých horách se ztrácí. V dáli spatili jsme ves

Armidagh a chut jsme do ní zamili. Byli jsme cestou velice unaveni

a hladoví. Tam si odpoineme a posilníme se. Snesou nám zajisté, kde

co bude, nebo dobe zaplatíme. — —
Ped nejvtším ve vsi barákem jsme zastavili. Sesedli jsme, ale

divíme se, že nikdo nepichází nám v ústrety. Vešli jsme do baráku,

nikde ani živé duše. Ves byla opuštna, obyvatelé se svými stády

odešli na léto uo hor. Nkolik barák jsme prohledli, ale o potrav
nikde ani zdání.

Tak trpce sklamáni dále jsme se brali a ekou se pebrodili. Na
pravém behu rozkládala se ves Kalander, ale i ta k velikému zármutku

našemu byla prázdna.

Od Tikme poínaje úboí hor kovinami a stromy poaly se

odívati. Odtud dále k severovýchodu vidti již husté lesy dub za-

krslých. Tak vnikli jsme ke druhé hodin do údolí Issibega eeného,
jímž Kuru-su protéká smrem východním. Zde ve stínu vkovitých

oech jsme odpoívali, nebo hladem nemohli jsme dále. Zvíatm
našim ovšem bylo hej. Ta tuné pastvy mla širé lány. Ale nebozí

páni jejich ve vacích našli jen nkolik okoralých kriek, kterých

v potoce si navlažili. Pak rozdlal se ohe a hoká erná káva osla-

zovala žebrácké ty hody.

Ale perozkošné to bylo místeko uprosted samoty lesní. Kee
divokých rží stály v plném rozkvtu. Jemný vrkot divokých holub
k nám se snášel s lesnatých strání. — Le ke dlouhým krasovédeckým

úvahám asu vru nebylo nazbyt. Slunce valn se již sklánlo, a my
k nejbližšímu obydlí lidskému mli ješt asi 4 hodiny cesty. 1 vydali

jsme se brzy opt na pochod smrem východním. Po lesnatých pahrbcích

postupovali jsme dosti rychle na pravém behu potoka Kuru-su, až

ped 8. h. skoro již za tmy pebrodili jsme divokou bystinu Saghar-su

a dorazili tak do evlíka na pravém behu rozloženého.

Z evlíka samého týž den ovšem velmi málo jsme vidli. Táhli

jsme jakousi nerovnou ulicí mezi nízkými z bláta uplácanými baráky.

Obyvatelstvo na ulici rozložilo si pokrývky a spalo venku, jelikož ve

píbytcích bylo veliké horko. Na ulici ležel také dobytek, hlavn mnoho
buvol, tak že proplesti se bylo dosti nesnadno.

Konené ped velikým stavením jsme stanuli. Zaptie bušil na

vrata, a trvalo dlouho, než nám oteveli. Kon uvázali jsme na dvoe,
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zavazadla pak po žebíce vynesla se na jakousi pavláku. Pak teprve

chystali nco k jídlu. Já však byl tak u mdlen, že 'jsem na veei ani

neekal. Rozložil jsem si v jednom koute železnou stou postel a usnul,

než ješt veei pinesli.

3. V pasti.

Druhý den — bylo 30. ervna — již ped 4. h. jsem vstal jako
znova zrozen. Moji lidé ješt spali. Myslel jsem si, že nebude na škodu,

když se trochu proplavím. Pešel jsem nkolik plochých stech ve

smru severním a byl jsem u eky. Široké eišt její zaneseno bylo

velikými balvany, po kterých voda se rozlévala. Byla velmi studena.

Patrné tálo na horách ješt mnoho snhu.
Když jsem se vrátil, zaptie a katrdži již povstali. Posnídali jsme

ješt pospolu; já jim pak mzdu jejich vyplatil a a jsem se s nimi

dosti nazlobil, ješté malý bakšiš pidal. S díky velými se se mnou
rozlouili a odešli. Propustil jsem je proto, jelikož v Palu bylo mi
eeno, že v evlíku obdržím jiného zaptie a jiné kon.

Chtl jsem se tu nkolik dní zdržeti a do okolí zajíždti. Spo-
léhal jsem pi tom na lasknvé pispní Arména Ananiana, jenž od
banky ottomanské v Caihrad vybírání desátku ve vilajetu Charputskéra
najato ml, a jak jsem v Charputu slyšel, te práv v evlíku meškal.

Ale tato nadje mne sklamala, nebo Ananian pedevírem odtud do
Charputu se vrátil.

Práv jsem zápisky doploval a nártky o|)ravoval. Pišla njaká
vznešená návštva ke mné na pavla. Byl to Kurdský beg Jusu v evlíku
sídlící. Pišel s celou svou družinou, a za ním kráel mladý Kurd ist
odný a nesl mu dlouhý ibuk a tabák. Usadili se na pokrývkách,
které mj hostitel dal pinésti. astoval jsem je cigaretami a erné
kávy dal jsem navaiti.

Beg Jusuf je lovk, jak íkáme, v nejlepších letech, spíše mladší

než starší, postavy prostední a trochu zavalité, oblieje kulatého a

bezvousého. A družina jeho, jak jsem pozoroval, velikou úctu mu
prokazovala, ke mn choval se velmi mile a vlídn. Podal jsem mu
svj tirman, a on sám etl jej velmi hbit a jist: ve tení tedy —
to k jeho pochvale bu pipomenuto byl velmi zbhlý, což o Turk
znamená stupe vzdlání ne nepatrný. Tak plynn a pkné snad žádný
úedník turecký listiny mé nepeetl, jako práv beg Jusuf. Ano ne-

jednou všichni úedníci nad tím strkali hlavy dohromady, a dlouho
tnalo, než spolen to peslaldkovali. — Asi pl hodiny návštva
u mne se zdržela. Pak odešli práv tak vážné a týmž poadem, jako
hýli pišli.

Po té pedstavil jsem se miirlUrovi (soudci), nejvyššímu a jedi-

néma tehdy tureckému úedníku v evlíku. MUdUr prázdný svj as,
jehož po vykonání všech prací úedních zbývalo mu asi 24 hodin

denn, vinival zamstnání velice užitenému. On sloužil i bohyni Justitii

i bohu Merkuriovi a pi tom vždy též velebohu svému soukromému,
bohu mamona. On konal nejen tureckou spravedlnos, nýbrž i chatrný
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anglický kanafas mil na turecké lokte, t. j. niudíir evlický vedl

obchod — ve stiZhém zboží.

Stanuli jsnft) na ulici u díry tverhranné, asi 70 cm. vysoké.

Moji prvodí mi sdlili, že jsme u míidura. Z toho jsem znamenal,

že ta díra jsou vlastn dvée, a že stojím tedy pede dvemi miidiiro-

vými. Dále mi ekli, jen abych vešel. Já se k nim obrátil s otázkou

:

jak se tam jde? — Mj hostitel klekl na zemi a vlezl tam — po tyech.
Nejsem na hlavu padlý a proto pochopil jsem hned, jak se tam „chodí".

Zahrál jsem si tedy na tvernožce a vlezl jsem tam také. Všichni

ostatní zstali venku, nebo by se tam již nikdo nebyl vešel. Díra, do

které jsme vlezli, byla již plna : i s panem mdíirem byli jsme tu ti.

V koutku leželo nkolik svitk pestrobarevných látek bavlnných, kolik

by lovk pod paží unesl a za nkolik piastr skoupil. Bylo to tedy

i skladišt i krám, ale beze skíní výkladních. Podlaha i stny byly

jen z bláta. Plocha obsahovala ne plné 2 m. ve tverci a výška nco
málo pes 1 m., tak že ani malému lovku nebylo možno zpíma se

postaviti. Po obvyklých pozdravecli, na které Turci velmi drží, poali

jsme jednati. Sdlil jsem mudtirovi, že zítra se zde ješt zdržím a po-

zítí že chci dále na východ pres Surp Karabat do Muše. Za tou pí-

inou že ho žádám, aby opatil mi 2 kon a spolehlivého zai)tie.

Míidur jevil se ke všemu velmi ochoten, ale ta jeho uhlazenos a úlisnos

zdála se mi býti trochu podezelou. Když jsme pojednali, po všech

tyech, jak jsme byli pilezli, opt jsme vylezli. —
evlík leží v širokém údolu, který si Gojnuk-su na své šuiiiivó

pouti s Bin-góll-daghu k Eufratu vyhlodal. Neleží pi Gojnuku samém,

nýbrž asi míli na západ pi ince Sagharu, která do Gojnuku se vlévá

pes to prese všecko, že naše mapy do Eufratu pímo ji vedou. Od Cevlíka

zalesnné svahy horské ke Gojnuku povolnu se snižují. Za ekou skal-

natý animerk-dagh se vypíná.

evlík ze tí skupin se skládá, z nichž hlavní po pravém behu
Sagharu se táhne. Celkem je tu asi 130— 150 dom a poítámeli, jak

v Turecku je obyejem, 5 obyvatel na jeden dm, dalo by se íci,

že má asi 700 obyvatel. Z tch veliká vtšina jsou Kurdi usedlí,

menšina jsou Arméni a k tomu nco málo Turk. Vše to živí se hlavn

chovem dobytka, nebo okolí mnoho tuné pastvy poskytuje. Chovají

se hlavn ovce, kozy a velmi mnoho buvol. Všecka tato zvíata po-

skytují mléko, tak že mléka v evlíku je veliká hojnos. Po celý- as,

co jsem tam meškal, živil jsem se hlavn mlékem a hrubými kroupami

s kukuicí míchanými.

Výše mluvil jsem o „domech" evlických. Bh uchovej vás po-

šetilosti, abyste nemysleli snad na domy evropské. Jenom obydlí begovo

je z kamene tesaného o jednom pate vyvedené. To jediné mohlo by

domem slouti, a celkem vypadá velmi spustle. Ostatní „domy" naproti

tomu jsou vesms malé, nízké, polou v zemi utopené baráky z bláta

vyvedené. Takový dm vystaví si každý pan domácí sám. Hlinitá zem
vodou v husté bláto se rozdlá a z toho vyvedou se tyi zdi nevysoké.

Pro dvée vynechá se v jedné stn díra, oken vbec ani nedlají.

Když stny náležit vyschly, jsou dosti pevný, a tu položí se na n
nkolik dev, pes deva hust rozloží se suché chrastí a na to opét
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iiasyiic a upchuje. To je strop a spolu i plochá stecha.

V jednom koute tohoto obydlí udlají ohništ trochu vyvýšené, a nad

ohništm prorazí se stechou díra, aby kou ml kudy odcházeti, a
chceli. Ale kou z pravidla nechce a zstává radji ve svtnici. Jak

bídný to píbytek lidský ! Nemá to svtla ani vzduchu, zem sype se

ze stropu a v trhlinách množství hmyzu se zdržuje. A pece jsou lidé,

kteí ve smutném tom brlohu celý svj život tráví! Nkolik hrnc
umounných jediné je tu náadí, nkolik hrubých kolu do stny za-

puštných jediný tu nábytek. Na nich visí veškeren majetek hospo-

dáv: nkolik kus zbran schátralé a nkolik cár ješt schátralejších!

Pravil jsem, že budova, ve které jsem bydlel, po obydlí begov
byla nejvtší v evlíku. Byla to hospoda, chán. Okružní zdi rovnž
z bláta vyvedeny byly na tech stranách do výše prvého patra a pi-

dlána k nim pavláéka dosti široká, která neveliký dvr objímala. Byt

k tomu náležející byl však nízký a jako ostatní v evlíku. Já po tukovém

dusném a temném bytu ovšem netoužil a ubytoval jsem se na pavlai.

Tam ml jsem tu výhodu, že jsem byl na erstvém vzduchu, ale žár

slunení soužil mne tam velice. Teplomr ukazoval tyto dny až i 37" II.

ve stínu. Na slunci bylo zajisté ku 50" R. Jiná nepíjemnost byla i ta,

že jsem zde své vci neml pod zámkem.
Držitelem tohoto chánu bj'l Armén Serkis Gíilzan, vbec Sirko

/viiiiý. Chlapík to pkn vzrostlý, ale duše vší lotrovinou podšitá. —
livím se tomu, že Armén pod staletým jhem tureckým namnoze

i posledního stínu pojmu o právu a spravedlnosti pozbyl. Jak neml
také zapomenouti na právo a spravedlnost, vždy pro nj nebylo žád-

ného práva na svt, vždy k nmu nikdy nikdo nebyl spravedliv. Vy-

dírali a vydeli ho až do té poslední kapky živé krve. Což tu pak

divu, že statku vezdejšího te opt hledí nabyti, a již jakýmkoli sp-
sobem. Jeli slušný též, jeli spravedlivý, na to Armén ovšem tak málo

se táže, jako páni jeho se netázali a dosud netáží. Tm každý lup je

spravedlivý, jen jeli možný a zdaili se. — Proto bda lovku, jenž

v tísni své octne se v nikách hrabivého Arména! A já eské jehné

'liol se v rukách Sirkových

!

Sirko postavení moje brzy prohledl. Vidl, že chci dále, ale koní

nemám a prvodího také ne, a bez tch že dále nemohu. — Tu
sf dá patrn nco vydlati, poítal Sirko. Neisté své karty chut za-

míchal a prvního trunifa proti mn vyhodil hned odpoledne. Vyizoval

mi totiž, že mfidr mi vzkazuje, že zde není žádných koní a žádného

prvodího, abych tedy nic takového neoekával.

Šel jsem s ním hned k mfldrovi. Tentokráte nelezli jsme po

tyech do jeho velkoobchodu, nýbrž po žebíce lezli jsme do jeho

bytu. Tam byly dv špinavé a roztrhané rohožky. On sedel na bobku

na rohožce jedné, já usedl na druhé. Sirko jako smírí andl vznášel

se mezi námi. Vyítal jsem mUdUrovi, že dle tírmanu povinen je opatiti

mi kon i prvodího a že to také slíbil uiniti. Pro že te se vzpírá?

Tedy že mu niím není rozkaz sultánv? — Vyhrožoval jsem mu též,

v Carihríid budu si do nho stžovati. Byl v úzkých. Poal se vy-

iiilouvati, ano i povolovati. Alo tu poctivec Sirko jal se nm domlouvati.

Nerozuml jsem sice všemu, ale porozuml jsem dosti. Argumentace



614 J Wúnsch:

byla asi tato: jd že jsem Ingilis, ten že má dost penz a proto že

musí platiti. Takový prý zase tak brzy nepijde. Smluvili se patrné,

že o to, co na mné vydrou, spravedlivé se rozdlí. Což do firnianu

sultánova! Allali je vysoko, a sultán daleko!

Nestydatostí jejich, že pede mnou o mn se smlouvali, byl jsem
všecek poboui^en. lickl jsem jim obma do oí, že jsou taškái a zlodji.

Miidur na to opót sliboval, že milerád kon by mi opatil a že ješt
dnes dá zde i po okolí hledati.

Druhý den tak skuten i)nšel njaký otrapa a koní svých —
a mlli jaké, a nebylali to pouhá komedie — na cestu mi nabízel.

Ukázalo se brzy, jakého je ducha. Ve firmanu bylo ustanoveno, že za

zvíe a za hodinu mám platit nejvýše o'/2 piastru (M8 kr.). To však

byla cena nejvyšší a ve zdejších krajinách nai)rosto neslýchaná. Jindy

i za 2 piastry kon nebo mezky jsem si opatil, a lidé šli velmi rádi.

Te a zde ovšem rád bych byl platil i cenu nejvyšší irmanem ustano-

venou. Ale chlap nestydatý chtl na mn 10 piastr za zvíe a za

hodinu. Ukázal jsem mu dvée.

Dne následujícího pišel jiný dareba, žádal sice jen 5 piastr,

ale jemu že musím 2 medžidie (4 zl. 20 kr.) platit denn za to, že

pjde se svými zvíaty! Byl to požadavek práv tak nestydatý jako

pedešlý, jen že v jiné form. Rozumí se, že i toho jsem hnal.

Odpoledne opt njaký poctivec se nabízel, že by do Muše mne
dopravil. Žádal také jen 5 piastr za zvíe, ale 3 lidé ozbrojení že

musejí jíti s námi, a tm že musím dáti po jedné medžidii denn.
Krajina je prý velmi nebezpena.

Mné došla trplivos. Bžel jsem opt na mudiira. Slyšel ode

mne vci, které ovšem jen turecký úedník mže slyšeti. Opt nové

omluvy, výmluvy a opt nové sliby. — Opt picházeli lidé noví s ])0-

žadavky možnoli ješt nestydatjšími.

Jakých muk jsem za tch nkolik dní v evlíku zažil, pedstaviti

dovede si jen ten, komu v podobných kdy žíti bylo pomrech. Odsouzen
jsem byl pojednou ku neinnosti, ztrácel jsem hodinu za hodinou, den

za dnem, a nebylo nadje, že brzy odtud vyváznu. Ve dne pekl jsem

se na slunci, v noci vyssávali mne krvelaní moskyti. Jelikož jsem ne-

povoloval, jak oekávali, byli ke mné moji hostitelé vždy vlídnjší.

Když jsem žádal ráno vody k mytí, ekli mi tetí den : abych si šel

do eky, tam že je vody dost. Pipomenutí toto nebylo sice píliš

dvorné a uhlazené, ale neštstí to ovšem nebylo žádné. Co den ubíral

jsem se pak v nedbalkách ze vsi k ece a zde, aniž bych na koho se

ohlížel, inil jsem se krásným. Sám jsem se tomu musil smáti, jak

nás lidi Europa rozmazlila! Jen to pi ranní té procházce bylo ne-

píjemno, že protlouci se mi bylo vždy hejnem divých hafan, kteí by

mého eskéiio masa rádi byli okusili. íhali na mne každý den, a jen

tím, že jsem do nejbližšího vždy kamenem udeil, ostrýih tesák jejich

jsem se ubránil. Ale bda mi, kdy by kamení bylo mi došlo!

Z domova, to jest ze své pavlae, nesml jsem se ani hnouti.

Bál jsem se o své vci, hlavn o nástroje fysikální. Sirko za mé ne-

pítomnosti všecko mi byl prohledal. Vdl o všem, co v bednách je
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i v koších. Tóniito podrobnými vdomostmi jeho trply hlavn moje
/;Hoby suchar. Tenrily se velice, a bylo vidti, že mu chutnají.

Ale brzy nadešla také doba, že jsem se z domova ani hnouti

nesml. Jednoho dne totiž ubíral jsem se proti proudu, abych smr
vrchního toku eky Oevlické busolou uril. Když jsem pak, nic zlého

netuše, od eky vsí dom opt se vracel, vybhla na mne žena jakás

Kurdská jako divoká sa, sekerou nad hlavou máchajíc a „gavúr!

gavúr!" na mne pokikujíc. Já ovšem rychle na zad se soustedil a tak

šfastn unikl. Nikterak nemohl jsem se upamatovati, že bych tu byl

komu snad vlas zkivil a tak zlos na sebe popudil. Ano i skuteóné pí-
koí byl bych mu^il trpliv snášeti, nebo mn samojedinému uprosted
divokého národa na obranu násilnou nebylo ani pomýšleti. Proto roz-

horlení oné ženy nemohl jsem si jinak vysvtliti, než že snad to byla

žena nkterého z onch vydíra, kteí s nepoízenou ode mne odcházeli.

Od té doby neodvážil jsem se již ani do vsi. Byl jsem tu jako
v zajetí. Tak lenivé hodina plížila se za hodinou. Požadavkm tak ne-

stydatým podvoliti jsem se nemohl, i kdy bych byl chtl. Vždyt jen

za cestu z evlíka do Muše byl bych musil tak vyklopiti všecky své

peníze. Jak ml jsem se pak dále dostati z Muše do Erzerumu, což

ješt dobrých 7 dní mohlo trvati? Teprve v Erzerumu vyzvednouti

jsem si mohl peníze z Europy mi zaslané.

Ale co dlati, setrvajili tu ve své nestydatosti? Uvažoval jsem
tom všestranné a vidl, tu že zbývá mi jediná cesta — zpt. Byl

jícm rozhodnut. Sekám tu ješt asi dva nebo ti dni, a neopatili se

mi do té doby vše, eho k další cest potebuji : vrátím se beze všeho

do Palu. Tam kaimakamovi vyložím vše, a neuinili mi dosti, i)otálniii

až do Chaiputu a tam s valím vc svou projc<lnám. Koní již dožebrávati

nebudu. Nechám zde všech zavazadel. Vezmu jen nástroje s sebou

a ze zásob potravy na 2 nebo 3 dni a na cestu vydám se sám a pšky.
Cestovati budu k vli vtší jistot jen v noci. Vtší díl cesty beztoho

je pustý les skoro bez všelikých osad. Dle svého nártku mapového
cestu vyhledám si pomocí busoly. Že bych zbloudil, nebojim se. V nej-

horším pípadu, uhnuli se píliš k jihu, dorazím až ku behm Eufratu

a pak po vod jda dojdu Palu.

4. Svit nadje.

Ješt jsem o všech možných okolnostech a o pípadech, jež mne
cestou mohly stihnouti, uvažoval. Nejvtší nebezpeí hrozilo mi ovšem
od obyvatel evlických samých. Až zvdí, že jsem odešel sám, uhodnou
zajisté, že k Paln se ubírám. Snadno pak nkolik tch darebák vy-

dati se mže za mnou, aby od penz, kterých dobrovolné vydati jsem
jim nechtl, pomohli mi proti vli mé. Mají kon a snadno mne do-

stihnou. Proto je nutno, pivní noc a první den ponechati jim ku hle-

dání a slídéní úpln. Proto zalezu hned blízko Cevlíka do nkteré
temné sluje skalní, kovím se zakryjí a tiše tam ležeti budu celých

24 hodin. Hornatá a lesem husté zarostlá krajina je mi k tomu velmi

výhodná. Teprve druhou noc, až vše marným hledáním utrmáceno dom
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so vrátí, iKistouinin svou pou. Mésíc je práv v úplku, i to s velikou

je mi výhodou.

Dne 4. ervence vše na cestu mél jsem již uchystáno a do lehké

torby vojenské uloženo. Torbu veéer bílým šátkem pikryji a, jako bych

éisté prádlo si nesl, pjdu jak obyejné k ece se koupat. Tak dostanu

se na levý beh. Ten kovím již je zarostlý a odtud do lesa není daleko.

V lese pak budu míti vyhráno.

Ale mimo všecko nadání pišli o polednách kon, kterých jsem
již ani neoekával. Poctivec Sirko, který — jak sám tvrdil — tak

velice o mne se staral, pivedl mi njakého arménského sedláka Kirkora,

svého známého, a ten služeb svých peochotn mi nabízel. Mél dva

dobré kon a uvoloval se, že mne do Muše dopraví. Za to nežádal

nic více, než — jak ve firmanu bylo ustanoveno — 3
'/a piastru za

hodinu a za zvíe.

Byl jsem pojednou jako v Jiíkov vidní, ani jsem svým uším

nevil. Což ti lidé tedy konené pece pišli k rozumu a ke slušnosti?

(li snad je to opt njaké darebáctví ale v nové podob? — Le tomu
jsem ani viti nechtl. Byl jsem pesvden, že jenom svou vytrvalostí

l)ivcdl jsem je k jednání rozumnému.
Kolem mne pojednou se vyjasnilo : mohl jsem se dáti opt na

])ochod a to hned, ješt dnes. Kirkor totiž je ze vsi Madraku asi 1 míli

odtud na východ ležící. Tam vydáme se dnes za chladu veerního,

penocujeme tam a zítra asn z rána vyrazíme. Všecko náležit a do

podrobná vyjednáno, nebo Danam, ani když dar pinášejí, není

co viti.

Sirkoví nkolikadenní stravné zaplatil jsem královsky a to jen

samou radostí, že ten šibeninický obliej jeho do smrti už neuvidím.

O tvrté naložili jsme zavazadla na soumara, já vyšinul se na

druhého a Kirkor na tetího kon a dosti oste sjíždli jsme ku jiho-

východu k ece Gojnuku. Po stráních k ece mírn se sklánjících

všude širé pastviny.

Bylo mi. jako bych se znovu byl zrodil. Unikl jsem vzení, pro-

hánl jsem se opt širou plání. Ani tm orlm, kteí velebn kroužili

nám nad hlavami, již nezávidl jsem. Ale když mimodk zpt pohledl

jsem k západu, kde špinavé baráky prokletého evlíka od eky vzhru
se plazily ku pahrbku lesnatému : tu ve zlosti spravedlivé sírou a ohnm
zavánly pojednou myšlenky moje. Každou chvíli jsem oekával, že

evlik stihne osud Sodomy a Gomory. Vru bych se nebyl za nj pi-

mlouval. Jen krátkou modlitbiku: „Pane bože, houš!" — vroucn
chtl jsem se pomodliti. —

Ale k emu tyto hoké upomínky, když cesta naše byla tak ve-

selá! — O pl šesté dorazili jsme ku Gojnuku, jehož širokým eištm
šastn jsme se pebrodili. Ve brodu kofim voda dosahovala až pes
prsa, ale v místech mén rozšíených eka je mnohem hlubší.

Na vysokém behu levém rozkládá se ves Madrak s obyvatelstvem

pevahou Kurdským. Stanuli jsme ped barákem Kirkorovým. Kirkor

na uvítání dívku svou asi osmiletou, která pišla se na nás podívat,

holí svou nkolikráte pemil, aby šla po práci. Hoce plakala. Vci
zanesli jsme na noc skoro všecky do baráku. Zdejší obyvatelé jsou prý
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zlodji, — pravil Kirkor, a ze všeho jsem pozoroval, že s nimi mnoho
nemá. — Ale kdo vtším byl by darebákem, to na východ nesnadno

rozhodnouti. Postel postavil jsem si na návsi pi samém baráku. Za

tmy již trochu kyselého mléka s chlebem jsem pojedl. Pak jsem ulehl,

ii Kirkor spal vedle mne na zemi.

asn z rána jsme si pivstali. Oekával jsem, jak rychle po-

/eneme se ku pedu. Ale nešlo tak rychle. Když jsem pobízel, chlácholil

mne : javaš, javaš, — zvolna, zvolna, snídan hned tu bude. Pišla ko-

nen. Po snídani jsem oekával, že Kirkor také kon pedvede, že

naložíme a hajdy k východu. Ale pepoetl jsem se. Kirkor sice koní

nepedvedl, ale za to zapálil si svj dlouhý ibuk a dýmal vesele. Byl

jsem již jako na trní. Zdálo se mi, jako by se mi pevná pda pod

nohama boila. Ale to se mi jenom zdálo. Pohledl jsem na Kirkora,

ale nic jsem neíkal. Kirkor pohlížel na mne a rovnž nic neíkal. Ale

když odfoukl kou, pozoroval jsem, že nestydatý úsmv jakýs kolem

úst mu pohrává.

Xu, kdy tedy pojedeš?" vyrazím konen netrpliv,

(iitmek olmas, korku var" — — odmítá Kirkor, — nemožno
cestovati, hrozí nebezpeí; musíme vzíti lidi s sebou, para ver (dej

peníze)
!"

Para ver! Tato dv slova jako by bleskem pojednou objasnila

lne postavení. Byl jsem doma. Byla to ta stará písnika evlická: pla,

pla, plaí! jen že ted zpívala se Madrackou notou. Jelikož jsem v Ce-

vlíku platiti nechtl najednou, ml jsem te vleen býti ode vsi ke vsi

a ode vsi ke vsi vždy další cestu ml jsem si vykoupiti, a nebuduli

chtíti plati, zavazadla shodí mi kdekoli. — Tak tedy ta holota ne-

stydatá pece na mne vyzrála! Ale ješt není tak zle, odtud ješt

snadno vrátím se do evlíka! — Ani jediného para nedostanou ode

mne! —
Zlostí krev mi vela. Posud však jsem se mírnil. ekl jsem mu

rozhodn, že nedám ani o piastr více, než vera bylo ujednáno. Vera
že o nebezpeí pranic nevdl. Te tedy aby iol na míst, anebo ne-

chceli, aby do evlíka zpt mne zavezl.

„Nozavezu!" ušklíbl se Kirkor, a nestydatý úsmv pohrával mu
opt kolem úst.

To bylo píliš mnoho pro kehkého smrtelníka, jako já jsem.

liyl jsem tak podráždn, že bez mála byl bych se dopustil skutku

velmi nerozvážného. Skoil jsem, vytrhl revolver z pochvy a chytil ne-

stydatého sedláka za límec u krku. Celé hromobití rázných ejjithet

eských sršelo mu nade hlavou, ústí zbran tiskl jsem mu k udiu.

Kirkor kií, obávaje se nejhoršího, lidé z vesnice se sbíhají. Kirkor

prosí, že do evlíka mne zaveze, kon že jsou na pastv, ale že hned

pro n pošle. Hned také volal eledína a pro kon posílal. Pustil jsem

bo sice z rukou, ale ml jsem ho vždy na oích a revolver s nata-

ženým kohoutkem nedal jsem z ruky.

Trvalo skoro malou hodinu, než koná pišli. Po celý ten jts

hlídal jsem Kirkora. Vesniané opét se roz' If 'r/"l> ^i;.>ro <-. mi /.I ilo,

/' Ity spí.se mn byli pomáhali než jemu.
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Zavazadla naložil eledín a také mne provázel. Odjíždje hodil

Jsem Kirkoru nókoliU piastr za veei a snídani. Touže cestou brali

jsme se jako vreru. Proklínal jsem dnes Madrak, jjroklínal Kirkora,

u sám biili ví, co všecko jsem j)roklínal

!

O polednácb byl jsem opót — v ('evlíku na pavláce baráku
Sirková. (Dokon.^ní.)

Viktor Hugo.

František Zákrejs.

.'ijj^^i velice slavené muže ztratila poslední doba. Každý náležel

jinému ze tí stéžejnícb kmenv evropské rodin)-. Jeden byl

Slovan, drubý Germán, tetí Román, ale všicUni ti méli stejná

veliká všelidsl\á hesla svého století : národ, svobodu, bratrství,

lásku, soucit, slitování, odpuštní, oistu. Všichni ti náležejí

lety svými pouze devatenáctému století. Všichni ti zrozeni byli

ve dnech tuhé poroby, všichni pracovali pro svobodu svých vlastí,

všichni zakusili chléb vyhnanství a všichni ve vysokém veku svém

dokali se svobod, za nž bojovali. Když umírali, dva v cizin a tetí

v otin, vidl první z nich nevolnictví zrušené a jih na dráze vy-

koupení, druhý zel otinu sjednocenou a zmohutnnou, tetí zel vlast

svou volnou, mládnoucí a nádhernou. Nade všemi vznášel se genius

idealismu, všichni nesli se za reformami ve svém oboru, ale v nadání

a v umní rozcházely se jejich cesty. První se skvl na širých luzích

epiky, druhý více hudbou nežli slovem tžce vítzil na tsném území

divadla, tetí dobyl nesporného vavínu v harmoniích nadsvtné lyriky.

Druhý z nich byl romantikem a skonil zaátkem stedovku ; tetí byl

romantikem, hyperidealistou a subrealistou zárove, rozmetal miímlos,

rozhalil svj- zvláštní záivý prapor, ale pežil jej; první byl ideálním

realistou, stvoil nový vk umní, a jeho prapor jej pekal. Byl nej-

skromnjší z nich ze všech, a byl nejvtší z nich: srdce Slovan navždy

náležeti bude Slovanu Ivanu Sergjii Turgenvu. Jak dlouho bude

náležeti zanícený obdiv Germán Nmci Richardu Wagnerovi? ím jest

Wagner vedle Goetha? vedle Turgenva? vedle Viktora Huga?

A sám Viktor Hugo ? Francouzové výslovné to praví : Vy Nmci
máte Bismarcka, Moltka a Sedan — my však máme víc: my máme
Viktora Huga, máme Legendy vk, Dsný rok a tyi vtry ducha.

Vítzná brána císae Najjolcona I., vítze Slavkovského, byla Hugovou
umrlí komorou. Svatí církve nuceni byli opustiti sídlo své, aby tam
vejíti mohl svtec národní. Hugo hlásal národu, že básník jeho druhu

jest svtec, prorok, apoštol, mecenáš, ano bh, a národ uvil svému
proroku: vykázal mu za hrobku vznešený Pantheon a místo pohbu
vystrojil mu apotheosu. Ve vítzoslavném prvodu šel lid, šlo umní,
šla vda, šli politikové a diplomati, šla Francie, šli rodáci z nejrz-
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néjších vlastí, slovanských, románských i germánských, ano z rzných
dil svtových. Ani Tribouletové nescházeli, aby jásati mohli nad vítzo-

slávou nesmrtelného nebožtíka, která chtla zárove býti ohromnou
demonstrací za Rýn. Triumfující duch velikého idealisty, muže, který

za heslo své ml španlské slovo hieno (železo), mel se zjeviti mocnému,
nepátelskému praktikovi : železnému kancléi. Jásot z lidu vi národ-

nímu smutku, groteskno vedle vznesena — to jako by se mu na poheb
byli dostavili také šotkové z jeho rozprav a básní, šotkové a skítkové

novogallského národního genia. Le nikoli, vzdor šaškm a šílencm
zstává truchlohra opravdovou, vznešenou, velikolepou.

Hugo byl více než populární : jemu se od plstoletí holdovalo.

Jakmile jeho hvzda vyšla, utvoila se kol ní plejáda, která jej po

všech cestách, všemi výšinami a nížinami provázela, vzorem a mistrem

nazývala, do nebes vynášela. Emil Augier pojmenoval Huga vzdor poli-

tické a literární republice králem básník, kterému národ královskou

uspoádal panychidu. Hugo byl demokrat, jenž se nepsal hrabtem, a
jím byl, avšak byl demokratem, jenž od okolí pijímal královskou poctu.

Uprosted republiky byl majestát republikána Huga majestátem nedo-

tknutelným. Byl muž bez positivní konfese, jemuž vnován osobní kultus.

Bohumil Gautier ukázal na juko na zákonodárného Mojžíše, jenž vy-

kazuje cestu v zaslíbenou zemi nového básnictví. Francisque Sarcey

pravil : „Je to výsadou velikých muž, že v sob všechny mohutnosti

své doby spojují, že jsou jeho svtlem a dávají mu své jméno : Molire
17., Voltaire 18. a Viktor Hugo našemu vku." Nazvali jej vrcholem

vší poesie, propastí všeho dmyslu, mistrem mistr ve francouzské

literatue, nejvtším básníkem i myslitelem devatenáctého vku a všech

dob. Na blízku jemu nepipuštno výtky, v jeho pítomnosti nesmla
vyslovena býti jména tch, kteí — jako Goethe — nkdy njaký výrok

proti nmu proekli. Ale snad králem jeho chvaloeník byl Paul de

Saint-Victor, kterýž o nám skládal hymnicky chvalozpvné úvahy a

kterého Hugo milostné odmnil duchaplnou lichotkou, že by lovk
napsal knihu jen proto, aby Paul de Saint-Victor nucen byl napsati

stránku. Za tch okolností mli petžké postavení spisovate é, kteí
jako Pontmartin, Barbey Aurevilly nebo Nisard postavili se proti

Hugovi. Pozoruhodno jest, že i sám Alfred de Musset ásten hlásil

se k opposiii. Zkušebný romanopisec Emil Zola jakožto zchytralý Vlach

pospíšil si po Hugové smrti zalepiti er, kterou za jeho života na

Huga byl nastádal, a chváliti jej jako mistra i literárního genia. „Huga"
prý „musí ctíti každý, necha je názor jakýchkoli, nebo ctíti jej

znamená míti v úct minulos . . . Viktor Hugo byl mým mládím, a

ne/,apomiiui nikdy, ím jsem mu povinen." Když jednou ve francouzské

kritice, jinak plné ohled, plné hladkosti a pokrytství, objevil se pí-
snjší smér, vystoupil proti nmu Hugo : svt ml udržen býti ve víe
v neomylnost fiancouzské j)rodukce a zstati jí i)oplutným.

Umel Hugo, umel „král básník" — kdo si vzpomnl na „prv-

nibo básníka" Jiího SandaV Nesmrtelná královna jest jako zapomenuta —
jaký osud eká nesmrtelného krále?

Teprve v plamenech nepuddajné, volné pravdy osvd< i >c, co

zlato, co démant, co samidet. Kdo chce horování za každou cenu, kdo



620 F. Zákrejs:

výtky hned nazývá výplodem závisti, urazil snad soudce poctivé snahy
a k vli bezmezné chvále penáhlené podceuje . . .

Hugo má v národ našem ueidké veliké ctitele a nkolik nadšených
následovník. Kdo ctí velikého ducha v jeho velikosti, sám sebe povznáší

a ctí; kdo však cizího genia sází na trn, jenž by národnímu duchu
vylirazen zstati ml, kivdí svému národu. Básník znej všechno, alf

zsta svým, národním i individuelním

!

Vytkl jsem, jak o Hugovi soudí Francouzové sami; zde uvedu
nkolik lilasv, abych ukázal, jaké mínní se o nm utvoilo v mén
podjatém mimofrancouzskm svt.

My echové jsme se etnjší deputací jakožto synové Husova
národa okázale súastnili velikolepé pohební slavnosti ílugovy : pi
pohbu Turgenva to sice pohíchu omeškáno, jinak nelze však proti

oné poct Hugov nieho namítati, Hugo, apoštol spravedlnosti a shoví-

vavosti, nebyl k nám Slovanm spravedliv. Uveejnil o nás verše, jež

l)rávem pohoršlivou sensaci zpsobily. My však jsme shovívavjší než

Hugo, Víme, že chybil z neznalosti i)omr. Vdomosti Francouz bývají

vbec v nkterých oborech bohužel mlké — na politickou škodu jejicli

a na škodu Slovanstva,

Jaroslav Vrchlický podotknuv, že Huga v mnohém vdn jakožto

mistra ctí, nazývá jej velikým umlcem, velikým vlastencem a velikým

lovkem, „Univeisálnos jest v první ad znakem genia Hugova,'"

a Hugo jakožto umlec jest Vrchlickému synthesou celé ady básnickýcli

geni. „Má šíku Flomera a výšku Jana P^vagelisty, má hloubku Isaiášc

a pessimismus Joba, má hrzu Dantoa a hnv Juvenalv, má úsmv
Virgilv a smích Rabclaisv." Pes to nazývá Vrchlický Huga lyrikem

katexochen: „v lyrice stojí on nejvýše, zde jest svrchovaným vládcem

na celém Parnassu svtovém." Tak horovn soudí o Hugovi Slovan.

Nmci, tito politití antipodové Francouz, vyjadují se o nco
vlažnji, ncvyslovujili se pímo chladn. Rudolf Gottschall dí o tom
ve svých Literárních povahopiscch (Litcrarische Charakterkópfe) sou-

born : „Jednm jest poetickým šarlatánem, lyrickým bajazzem, který

vtším dílem na hlav stojí, pouze v kejklíských krouceninách a

v divných skocích velikým jest, a pi tom nejstrakatjší kostým na odiv

nosí; druhým jest opravdov velikým básníkem nadání prvotné geniál-

ního, obmyšleným bohatostí nejžárnjši fantasie, vznešeností myšlenko-

vého rozmachu a ídkou virtuositou básnických forem."

Gottschall sám pojmenoval Huga nejvtším básníkem souasn
Francie, básníkem v pravd tvrím, a odvoduje to tím, že Hugo
vždy stojí ve stedisku svta i života, že jeho sloh vyniká praegnancí

a svérázností, že francouzské lyrice a dramatice nové cenné formy

a smry vykázal, že jeho svtový názor s opravnou zásadou lidskosti

jest naskrze pvodní a významný, že jest apoštolem tvrtého stavu,

že u nho vše jest svží, bezprostední, že vše z ryze lidského pocitu

vychází. „Viktor Hugo jest básníkem prvního 'ádu
;

jeho vady a vý-

stelky jsou vady a výstelky genia. Tento genius zjevil se však nej-

významnji v lyrice; v jeho románech vyrušuje prese všechny briliantní

partie nedostatek nadání komposiního, jeho v ped se deroucí sub-
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jektivita." A v jeho dramatech ruší dle Gottschalla pílišná smlos
v seadování zaostených kontrast . . .

Slyšeli jsme prve vícestrannjší, bezmrnou skoro chválu Hugovu

:

slyšme také literárního djepisce ledovjšího srdce. Julian Schmidt ve

ávýcli, na spsob politické historie uspoádaných Djinách francouzské

literatury od asu Ludvíka XVI. na mnoha místech líí Hugv pomér
k souasnému vývoji Francouz. Pedevším dokazuje, že Hugo ve svých

mladistvých básních pi vší tehdejší bigotterii dopustil se nenábožné

galantnosti, ano i velice irapertinentní nezbožnosti. Dále se zmiuje
Schmidt o Hugov odvážné podnikavosti, o jeho neotesné víe ve svou

missi, a pešed k románu Han Islanáský, jejž Hugo ve svém 21. roce

napsal, tvrdí, že tento Han jest typem v Hugových pozdjších básních

neustále se reprodukujícím : „Dívjší básníci užili Kalibána jen jako

fantastického pímésku, jako arabesky, která se, jako draí obrazy
v gothických kostelích, k vli kontrastu kolem krásn myšlených hlavních

skupení ovíjela. Viktoru Hugovi zstalo vyhrazeno, aby monstrositu na
vlastni pedmt poesie, na ideál povznesl."' Za následek to pak ovšem
má, že se v román mnoho moralizuje. Taktéž odmítav vyjaduje se

Schmidt o Bugu Jargalovi od téhož „básníka šeredná," který poesii

kontrastu až ve šklebnos pehnal. Hugovým Ódám a baladám vytýká

Schmidt zálibu v krvi, komposiní nekáze, nedostatek zpvné melodie,

nedostatek prostých obraz, nadvládu reflexe a nevkus. V Cromwellovi

postrádá poádajícího rozumu básníkova; o seskupování postav, o dia-

lektickém vývoji povah, o perspektiv v kresb není ei. Cromwell
mluví mu tak píliš rozvlán a smšné, v kuse vládne nuda a nad-

vládu mají spousty nedorozumní a pravd nepodobností. — Obrátím
nkolik listv a sdlím dále, že Schmidt upozoruje též na to, že jako

Hugova tvorba nejradji fysickou difformitu vyhledává, tak idealismus

jeho výhradné výjimené pípady volí, a že místo aby pípad, o který

se jedná, dle zákona lidského srdce analysoval, o všeobecném zákon
lidské povahy deklamuje, které se v optovaných podivnostech znaiti

má: „Tmito deklamacemi pispl Viktor Hugo nemálo k tomu, že se

mravní pojmy Francouzv úpln pevrátily." A pipojímli ješt po-

známku, že Schmidt Huga nazývá trivolním dobrodruhem v íši cítní,

myšlení a básnní od jinošství po vysoké stáí, myslím, že na tchto
posudcích Schmidtových pro tu chvíli mohu pestati.

Píznivé vyjádil se o Hugových zásluhách Kreyszig, kdežto Pavel

Liudaa Hugovi jakožto lyrikovi znanou výtku iní, že upímn necítí

ani jasné nemyslí, ale jen mocí své mluvy psobí.

Kde vzí pravda? „Lehká odpovéd : ona se skrývá zajisté uprosted."

r>ehká, le i povrchní. Ku pravd vede toliko podrobnjší, bez nadsa-

zování, ale také bez koení se a bez bázn pedsevzatý rozbor, a ni

pi tom nedobere se nikdo leda soudu subjektivního. A neteba se

strachovati, že se již pro to jediné staneme strannými, neztratímeli

s mysli, eho u nás v našich pomrech pedevším potebí : abychom
se obdivovali cizí velikosti, avšak nade vše milovali, co našeho, co ná-

rodního v našem duchu moderním, co našemu národnímu snažení dodává

nejcennjšího význanju . . .

OSVÍTÁ 1»Í85. 7. ^
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Necha Hugovo píjmení jako „uoin saxon" zní, iieclia slunce

krásných Spanl a Vlach vznítilo v nm ohe ohraznosti v žár: Hugo
jest celkem Francouz, záivý, duchaplný, ohnivý, plný ohraznosti, od-

vahy, sobélihosti, pohyblivosti, antithes, protiv a krajností. Je v néni

(!hampagne a Provence, a je v nm pedevším Paíž, nádherná i zištná,

ktei':'i chce hý a dle Huga také jest Francií a vesmírem zárove. Francouz

nepochybuje ani nejmén, že kráí v ele civilisace. Francouzsko je

zemí národní centralisace, a této centralisaci podléhá celkem také lite-

ratura. Proven(;alové, kteí zaujali stanovisko výjimené, pravidlo to

jen potvrzují. Když Hugo poal mysliti, Francie vzdor veliké revoluci

byla dynastickou, katolickou, stedovkou. Hned pod žezlem Najxdeo-

novým hodlal se vrátiti vk Ludvíka XIV., a když ddic revoluce klesl.

Francie stala se royalistickou. Tehdy byl také náš básník dyn:;stickýni

i katolickým, koil se Napoleonovi 1., psal royalistické verše, slavil

Hohorodiku a podepisoval se Viktor Marie Hugo. Dynastický a papežský

stední vk byl vkem romantiky, a Hugo zaal i dokonal jako ron)antik.

Zmna za zmnou se dostavovala: F'rancie zmítala se v píbojicli

i v odbojích, a s ní Hugo. Rej)ublika konen zvítzila, zvedla v ní

l)rapor socialismu — a Viktor Hugo stal se božím bojovníkem repu-

bliky a práv lidu, nejrozsáhlejší volnosti. V celku znaí to vše dsledný
vývoj, a když vyítána Hugovi nedslednos, mohl odpovdti: „,T'ai

grandi!" (Vyspl jsem!) Hugo umel jako velebíte! vymožeností revo-

luních a jako tvrce pevrat slovem, zpvem i inem. Nejednou

v tom chybil. Pravda asto byla nucena ustouj)iti lesklé rási — a tak

mohl nejeden zmatek v pojmech Francouze oj^anovati a státi se jim

osudným. Hugo jest celkem Francouz, ale na j)(l politiky stoji

v jedné píin vysoko nad svým národem : zstal odpovdným odprcem
Nai)oleona 111., kterému mocí zatarasil ce:^tu na císaský stolec ;i

kterého nikdy neuznal. Radji žil ve vyhnanství, a když Najioleon vypo-

vzencin udlil amnestii, Hugo jí Napoleonovi neudlil. Oba jsou nyni

mrtvi: bývalý postrach Francouz i Evropy, Napoleon 111. nnirel jako

Napoleon 1. vyhoštn v cizin, a Hugo, bývalý vypovzenec, umrtd ve

vlasti, ctn jako modla národní, jako výkvt lidstva. A pec bylo

v Hugovi, hlasateli rovnosti, cosi Napoleonského, cosi samovládnébo

:

souverain v literatue i)oínal si jako souverain vi panovníkm : mani-

festy pimlouval se u nich za život i)otitických zloincv. Manifestem

chtl zaraziti j)Ostup vítzných Prus : ve vznesenu šklebilo se groteskno.

Ale z grotesknosti té vyzíralo nadpozemsky ideální, lyrismu plné nadšeni

pro nejryzejší lidství — novovká vytíbená zbožnosf. A zde jsnif

jednou nohou vkroili na pdu romantiky, jejíž novou korouhev Hugo,

rozbíjeje okovy francouzského klasicismu, jjvšn hlaholným ai)oštolským

manifestem ped jásav tleskajícími uedníky a pívrženci svými rozvinul.

(Pokraování.)
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Sbírky Tyršovy.

Prvodní pediiíiška k jich výstav

od

'éi;^^^ Antonína Turka.

l::^^jlo to r. 1807, když nezapomenutelný Miroslav Tyrš, meškaje

^^r^ tolio asu v Londýn, ubíral se po prvé do antického oddlení

J/^ Britského musea, aby se tam celou duší pohroužil v tajemný

/!.!. pvab výtvar Fidiových. V památném tom okamžiku sevela
^'' <e pojednou — jak potom sám povdl — liriKr jelio, a srdce

zachvlo se v nm tlukem neobyejným.

Nastalt pro nho okamžik nad jiné dležitý, kterýž ml jej

pesvditi o nadání, jakéž na prvém míst nezbytno jest historikovi

.1 esthetikovi výtvarných umní. Chtl tehda sama sebe zkoumati,

1 zkušcuným kamenem byla mu arcidíla Fidiova, kteráž celým kouzlem
své velebné krásy naií psobíce o nadání jeho jej do hlubin duše pe-
-vdrila.

Nebyl to jen rozmar ani lichá samolibost, jež vedly jej cestou

rakovou, byl to onen idealismus, který se vždy zrcadlil v ryzí povaze

icho, byla to istá láska, s kterou pilnul k úkolu a povolání svému.

Ií\l to i vhlas, jenž nad jasným jeho elem perutmi chvl. Široký

rozhled, pesnost a loginosC byly pedními vlastnostmi jeho kritického

lucha, pro které zstával dalek všeliké, v tomto oboru nezídka se

iiaskytnjící frásovitosti a j)ovrchnosti. Poznání velkých nedostatk a ne-

srovnalostí v mnohých vdeckých dílech, z nichžto Tyrš erpal a jichž

jako pomcek ke studiu svému užíval, vzbudilo v kritickém jeho duchu

iKMlvoru, která zhusta pi dalším hlubokém jeho studiu co odvodnná
^e mu objevila. A nedvrou tou živila se záhy zásada rovnž pružuá

a zdravá, kterou Tyrš po celý svj život a i)i všech svých vdeckých
pracích vytrvale se ídil a která záhy veškerým jeho výrokm dodávala

tak nevšední pesnosti a vcnosti.

Hýla to zásada vlastního pesvdení i vlastního názoru.

Jakkoliv dychtiv a vdn pijímal vdecké vymoženosti a nové

názory, jež na poli vdy jeho se zjevovaly, jakkoliv je vždy bedliv

prohloubal a všestrann uvažoval, pece s oprávnnou zdrželivostí

nikdy jim hnul plné víry nedával, až sám dkladn, ba mathematicky

l'p>n o i)ravdivosti jich se pesvdil, a bylli kdy v pochybnosteiji,

vžily výhiadn p<»dle vlastních samostatných prozkum a názor výrok

-"vi] ustálil.

Proto také záhy krom bedlivého theoretického studia považoval

f«/ i/i/nrný materiál za hlavní oporu studia djin umní výtvarných,

I" z kti ichož materiálu studium toto na vratkýcli nohou postavent) vidl.

Odtud ona vytrvalá snaha a píle mravení, s níž ze svých skrovných

prostedku, bez hluku a okázalosti po plných tém patnácte let,

v rzných zemích sbíral názorný, pro vdu jeho vele«lložitý materiál,

ten pak nakii|iil a ro/tííMil v ^\ ^tematické sltírky, je/ v rozsahu a

40*
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množství svém jsou v naší vlasti zjevem svého druhu jediným a jež

se mly státi dležitým základem jeho výkladv i jeho obmýšleného

díla vdeckého.

Pišla také po dlouhé dob zápasu s nepíznivým osudem doba,

kdy Tyrš po nejhlubší své tužb jmenován byl profesorem djin umní
výtvarných na staroslavném uení Pražském. Než tu, když j)Osléze

vždy chtivý odrost národa našeho s radostí se jal nasycovati z pilné

a svdomité nastádaných poklad jeiio, a Tyrš mél sklízeti utšené
ovoce klopotných let práce, vyrval jej pojednou zlý démon z našeho

stedu. Dotlouklo nenadále zlaté jeho srdce, uprosted nejplodnjší

práce a nejkrásnjších nadjí.

Bylo povinností pátel jeho, aby povzbuzující odkaz nadšené píle,

obtovné snahy, širokého rozhledu, pesnosti i loginosti duclia jeho

vynesli na as z tichého zátiší jeho pracovny a zjednali k nmu pístup

vši intelligenci eské. Provedení této pkné myšlenky podjal se junácký

Sokol Pražský; zasvtil letošní Svatojanské dni pamti Tyršov i uspo-

ádal v místnostech svých výstavu veškerých jeho sbírek, v oddleních
odpovídajících jednotlivým dobám umleckého vývoje. Od pyramid Mem-
fidských, od žulovoúblového chrámu sfing a harmach až ke chrámm
a palácm vrcholné renaissance, od Fidia po Michela Angela, od nej-

starších soch, reliéf i maleb staroegyptských až k výtvorm dláta

a šttce umlc nejnovjších nalézáme zobrazena všecka díla umlecká,
jež v ohledu esthetickém aneb historickém vynikající místo zaujímají.

Drahocenné ty sbírky jsou zkrátka eeno znamenitou illustrací djin
umní všech dob a národ. Pokusme se pehlednouti velkolepý obraz,

jejž ped zrakem naším vykouzlují.

Uvádjí nás nejprve do žhoucích kraj afrických, na území nej-

starší íše svta, do bájného Egypta, který ve svých tech velikých

dobách tak znamenitým a ušlechtilým vývojem umleckým v pam
historie se zapsal.

Z vku pedhistorického krom síinga na prahu jeho stojícího nic

na doby naše se nezachovalo, a tehda nepochybné chrámy i paláce

ze deva se budovaly. Umlecké výtvory íše staré patí — krom
jediného, poslední dobou Mariettem objeveného, žulovoúblového chrámu
sfing a harmach — výhradn v obor architektury funerální. Náleží

jí bez odporu nejznamenitjší a snad i nejstarší památky, jež dkují
za svj pvod celé soustav náboženské, pedevším pak péi o zacho-

vání mrtvoly a s ní i zachování duše.

Sem spadají pehojné mastaby, hrobky soukromník, tu skrovné,

když kryly tlo chudšího, tu nádherné a bohat vyzdobené portiky ^

a sochami, když v sob chovaly tlo boháovo. Vedle nich ješt obrovské

pyramidy, privilegovaná forma hrobky rodin královských. O vnitním
jejich zaízení pouují nás etné nákresy i detaily druhu nejrznjšího.

Nejznamenitjší ze zbylých pomník královských jsou pyramidy ohromné
nekropole Memidské IV. dynastie, pyramidy král Chufu, Chafra a

Menkera. Dojem pi pohledu na zbytky tyto jest úchvatný, valné však i

ješt vzrstá, nahledncmeli v restauraci nekropole Memtidské. Obrovská
hráz, jež k této nekropoli vedla a k pyramidám se rozvtvovala, tvoila

vstup v pravd královský. Tudy ubíraly se všecky prvody pohební,
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i ztrácely se do bezetných tíd, ulic i uliek pohebišt. A nad tím

celým ruchem, nad celým tím mstem mrtvých zdvíhají se ohromné
pyramidy, od jichžto sedmibarvého povrchu svtlo leskle se odráží a

jichžto zlacené vrcholy za svitu sluneního široko daleko v pouš záily.

A k tomuto u velebném klidu rozloženému obrazu zírá z dáli obrovský

v pestrých barvách se skvící síinx, dílo íše staré, s majestátn klidnou

tváí a s kolosální zlacenou deskou slunení na temeni hlavy. Jest to

symbol vzkíšení, symbol obživené nadje vedle obrovských hrobek
královských. Dojem, jaký to vše v duši zanechává, jest tak velkolepý,

tak bohatý a majestátn klidný, s jakým nikde jinde se nesetkáváme,

dojem nevyhladitelný, jenž každého Egypfana po celý život doprovázel

a každého cizince úctou i obdivem naploval.

Zmatky za 7. dynastie vzniklé uinily konec umní íše staré

a zpsobily na dlouhou dobu historickou i monumentální prázden.

Teprve za II. dynastie nastává obrat a ruch nový. Theby a s nimi

jih egyptský se zvedá, nadchází doba stední íše. Usertesenové, Ame-
nemhatové odrážejí statn útoky nepátelské, a vrchol moci jejich zna-

mená též zdar i rozkvt umní výtvarných. Ješt slabý dozvuk pyramid

v jezeru Moeriském a bílých pyramid v Abydu zašumí ovzduším íše
stední, aby napotom nikdy více se nevrátil. Pyramidy ustupují novému
spsobu staveb : hrobkám skalním. Z tchto nejznamenitjší a pro další

vývoj umní egyptského nejvýznamnjší jsou hrobky Beni-Hassanské,

jedny s portikem, jiné bez nho. Ani svým vnitním uspoádáním, ani

svou velikostí nestaly se tolik památnými a dležitými jako tím, že

v nich do podrobná sledovati lze vývoj sloupu. V peetných nákresech

mžeme ve sbírce Tyršov stopovati, kterak pilí tyhranný — vzniknuv

prolomením dvou otvor, nad nimiž, co zbytek pvodní zdi architrav

v primitivní své form se zjevuje — mní se odejmutím hran v pilí

osmihranný, kterak optným ubíráním bran týž pilí v šestnáctihranný

pešel, a pozdji ješt pro vtší výraznost pi intensivním svtle tro-

pickém se kaneloval. Jediná ploška zstala rovná, jsouc uchována

pro hieroglyfy. Tak vyskytuje se sloup protodorský. Nemén dležitý

slonpoád, jehož tvrcem íše stední se zváti mže, je sloupoád by-

linný ty- a osmidílný s díkem a s hlavicí lotovou, jehož nejstarší

památky rovnž chovají hrobky Beni-Hassanské. V pozdjších dobách

ty- a osmidílné sloupy pro kolosální rozmry ustupovaly sloupm
cylindrickým s hlavicemi sevenými i otevenými, a starší plastika se

na nich nahrazovala malbou. Krom tchto nalézáme ješt rzné druhy

sloup o kapitélech kompositních, palmových i hlavicích maskami bohyn
Hathory ozdobených.

Mimo uvedené hrobky Beni-Hassanské a celý vývoj sloupu, jehož

krásné doklady až na naši dobu se zachovaly, zbývá zmíniti se ješt
o paláci i hrobce Amenemhata III., labyrintu, o nmž sám Herodot

praví : kdy by nkdo všechny stavby Hellen vzal a díla od 'nich vy-

vedená, že by u nich, kdy by vše setl, práce i náklad pod tímto

labyrintem se objevily.

Vpádem Hyks uinn íši stední na dlouhou dobu konec. Teprve

po 150Ietém boji Ahmes I., zakladatel dynastie XVIII., vetelce pemohl.
Velikými vítzstvími získány ohromná válená kois( a bezetné BÍly
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jn-aoviií, otroci. Mésta 'J'beby, Mc'(li:;et-Al)U, Syiubel, Altydos staly se

liluviiíiiii stedisky rozsáhlé innosti umélíické. Pyramidu píic-liází úplné

v /.apoincniití. Velké a mocné dynastie íše nové znají toliko liypo^euni.

Architektura nnerální, jež díve jediný celek tvoila, rozjiadá se nyní

ve dv podstatné, od sebe docela oddlené ásti, jednak v syrinx Ulu-

boko ve skále vytesanou a v spletité chodby a sín se rozvtvující,

u j'd:iak ve chrám unerální, na i)amé zvénélého budovaný. Všechno

pedriiozí pevyšují však chrámy kultové, z nichž tolik, i v rozvalinách

ješt nádherných zbytk do naší doby se dochovalo. Rozmry chrámov
rostou, povaha doby podmiuje vtší bohatost forem, jakož i skvlou
nádheru ilekorace, která všude projevuje smysl j)ro výraznos, pedví-
djíc výjevy kultové v chrámech kultových a výjevy historické v chrámech

unerálních. 1 reliéf vypouklý aneb zajjuštný (basrelief en creux) na-

bývá v této period svého pravého významu. Veškeré stavby v dob
íše nové vytvoené harmonují výten s okolím krajinným, a horizontála

na vnjšku jejich dominující náladu stabilnosti a uzavenosti v nás

vzbuzuje. Do'em vnitku jest zejména u velikých chrám majestátní.

Z velice etných chrám, jež sbírky Tyršovy na pam nám uvá-

djí, jako velechrám J.uxorský, z fnnerálních pak Deirel Baluiry (krá-

loviiy Ilatta-Su), Medinet Ilabu, chrám v Kurna, spolený to pomník

Kamscsa I. a Seti I., Amenophimu, jehož jediné zbytky obrovské sochy

tvoí, vytýkáme zvlášt arcidílo umní egyptského, palladium íše, vele-

chrám Amonv v Thcbách, v rozmrech kolosálních vybudovaný, jejž

sbírky Tyršovy nám pedvádjí nejen v peetných re])rodukcích oto-

maticlíýcli ale i v obrovské i'estauraci toho druhu jediné. Dlouhý

(liomoj, ohromné pylony, prostranné dvorany s ochozy sloupovými, sál

hypostylní o 134 sloupech a 17 lodích, závratné obelisky, stély, í>ín

karyatid, svatyn ze žuly ržové, to vše leží zde ve zíceninách ma-

lebných a nepehledných. Dojem komplexu tohoto musil býti ohromný.

]Myslemež si, že by všechny tyto mohutné pylony, všechny tyto štíhlé

oiielisky se opt vztýily, tyto portiky a dvory karyatid ze ssutin svých

oj)t povstaly, že by na tyto lesy sloup všechny architrávy a desky

stropní opt se povznesly, že by vše to v bájeném lesku barevném

zevn oslujícím, uvnit magicky pitlumeném ped námi obživlo, jaký

to celek velkolei)ý, rozmanitý a majestátní vznikl by ped námi

!

Jako druhdy cestovatelé etí dob minulých, putovali bychom

dnes ze dvora do dvora, z dvorany do dvorany, v udivení a úžasu.

Ješt dnes, kdy vše to v zíceninu promnno, je dojem celku nesmírný.

Ku povrchnímu prohlednutí velebných tchto zícenin potebí jest tí

dní. Každý, kdo vidl tento pomník stavitelského umní egyptského,

vyznává, že celkového dojmu slovy vylíiti nelze. Chamj)ollion i)raví,

že žádný národ Jiepojal architekturu s hledišt tak širokého a velko-

lepého, jako staí Egypané; oni koncipovali jako lidé 100 stoi) vysocí,

a obraznos, která se v Evrop snadno nad portiky naše povznésti

dovede, zastavuje se a klesá malomocná u i;i4>^l(;iii)ového sálu Iivik.-

stylního ve velechrámu tomto. —
Obrame nyní zetel ke skulptue egyi)tské, která rovin/. j;ii\(j

stavitelství znamenitá díla vykazuje. Stinx, jak již podoteno, stojí na

prahu íše staré, pi jejímž poátku záhy probouzí se smr realistický,
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tak že juž pi prvním dile, portrétních socliách Sepy a Nesy zrji se

nájiadná tendence k individuálnosti. Le postupem doby znenáhla se

tíbí, až pojednou za VI. dynastie setkáváme se s dvma arcidíly so-

chaství egyptského. Jest to socha sedícího písae z vápence zhotovená

z hrobky Kora-ha pocházející, socha to muže staršího, neobyejn
intelligentního, se znamenit podaným výrazem pozornosti, rapantní

portrétní individuálností pekvapující. Druhé mistrné dílo jest socha

hodnostáe jménem Ra-em-ke, jež na svtové výstav r. 1867 obdiv

vzbuzovala. Socha ta typu staroegyptskéiio jest s realismem tak živým

provedena, že dlníci pi nalezení jejím zdšeni odskoili.

Ješt jediný krok, a realistické umní egyptské bylo by se octlo

na svém vrcholu. Avšak po VI. dynastii nastala ona zhoubná prázden

liistorická i monumentální, hrznými katastrofami zpsobená. Tikráte
z;i>tiženo umní egyptské pervami podobnými a tiki'áte zvedlo se zas

l< novému životu, tikráte setkáváme se s renaissancí umní egyptského,

které již tímto úkazem neúmornou životní sílu svou osvdilo. Pozornost

n,iši budí zvlášt renaissance íše nové, jež vytvoila mnohé monuinen-

tální sochy portrétní, v nichž zejména zjevuje se snaha po grandiosnosti

a >|(()lu eleganci, ale rovnž i návrat k naturalismu dob dívjšicii.

To byl by povšechný obraz prvního oddlení sbírek Tyršových,

umem egyptského, umní, jež byl Tyrš, vysokou jeho cenu uznávaje,

se zvláštní vytrvalostí i pílí neochablou pstoval a jemuž i my zde

' tši pozornos jsme vnovali.

Opusme Kgypt, kterýž po smrtelné rán Babylonem jemu zasa-

zené nikdy více k životu jarému se nepovznesl, a obrame zetel svj
výše na sever do Asie, do zem dvojíí Eufratu a Tigridu, do íše

chaldejské a assyrské. Poliíchu nedostávalo se žírnérau území tomu
materiálu k monumentálním stavbám, mlo jenom jíl, a z toho vyrá-

bny vci)ovice ke stavb palác a jiných budov, ježto zvení barev-

nými cihlami pálenými rzných forem byly obkládány. Nemohly tedy

vlastní krásou architektonickou se vyznamenávati, nebo jemný detail

zhola byl tu nemožný. Za to však psobily paláce takto vybudované

massou svou imposantn, i jevil se v nich pravý duch národa, jehož

panovník v mohutných zdech jejich sídlil. Zachovalé zíceniny staro-

cliuidcjské jsou promnny v neforemné kojjce cihlové. Takovým jest

nyní msto Ur, jež terasovité se zvedalo, zdi majíc obloženy pestrou

tcrrakottou i mramorem, a z jehož staveb nejpamátnjší jest chrám
boha Siná, od Uruka okolo roku 2230 jí. Kr. zbu<iovaný, takovým
ii:t -^to Krech, z nhož zachoval se chrám sestávající z nkolika stup
a zbytky zícenin palácových, jež (jak to celou adou nákres i repro-

dukcí stopovati mžeme) pouují nás o lánkování stn i)ol(>váI(i,

které se širšími plochami aneb záezy, stupovité na zad ustnj)ujiciini,

se stídají, jsouce bud bíle omítnuty aneb zdobeny pestrou inkrii>taci,

pomocí kužel terrakottových ervených, erných a bílých docílenou.

í>ispositi a dekoraci vnitku palácového nemžeme z pozstalých zícenin

.:
.' jasné uriti.

l*íznivéjší a rozmanitjší dojem zpsobují o mnoho zachovalejší

\tky architektury norohdl/f/lim.i/cé. Setkáváme se tu s podobnún. ba

'')tožným umním, jen jeviáté jeho se zménílo, alaM se jím Nový
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Bal)\loii, nádhernéjší to sídlo mocných král. Jakožto nejzajímavéjši

pipomínáme éás východní novou a nádherné vyzdobenou s vtšinou

chrám i budov veejných. V rozervaných massách rumu a písku zjevuji

se zrakm našim ještó mocné zdi s píporami vyznívajícími, objoniu

ohromnélio, jejichž vnjšek obložen byl glacírovanými pruhy s posta-

vami lidskými i zvíecími, jež pedvádjí bitvy, lovy a postavy král
i královen. Visuté zahrady, chrám Bélv, známá vž Babylonská, již

tenkráte nedostavená, a hrob Bélv svdí o nemalé dovednosti h mo-
hutné koncepci budovatel. A celé to ohromné a nádherné msto se

všemi svými nábežími, terasami, paláci, s hradbami 9 mil dlouhými,

s portály a býkolidmi, s pestrou pyramidou, visutými zahradami, bylo

po rzných domácích nešvarech a vzpourách, a konené po vpádu

Peršan pod Xerxem dokonale ztroskotáno, i zbyla z nho takka jen

pouš, v níž zíceniny velkých budov významné podávají svdectví

o bývalé moci i sláv babylonské.

íše babylonská zanikla, ustupujíc nové válen zízené íši Nimru-
dov, a tím též nové fási umní, umní assyrskému. S ním pohružme se

v nový, velezajímavý odíl sbírek Tyršových. Architektura chrámová
druhdy tak piln pstovaná se tu již jen slab objevuje. Bojovný a

leskuchtivý duch král assyrských hlavní svj zetel obracel k archi-

tektue palácové i pevnostní, kterouž také s neslýchanou nádherou

pstoval. Ale práv tento pepych královský zpsobil bídné pomry
národohospodáské, a jen strach a hrza poutaly poddané národy ke

stedu íše. Jediný náraz stail — bylo to povstání Medv a Babylo-

anv — aby vyvrátil navždy íši assyrskou, a to tak dokonale, že

msta její s veškerým umním a bohatstvím svým na pedlouhé asy
vymizela z pamti lidské. Teprve novou dobou neúnavným pátráním

slavných uenc anglických a francouzských odkryto doposud pt velkých

palác, jež náležejí tem mstm rzným. Jsou to Nimrud, Khorsabad

a Kujundšik.

Nejvíce prozkoumán a ve sbírkách Tyršových též nejvtším potem
vyobrazení zastoupen jest palác Khorsabadský. Celá ta ohromná stavba

se zdmi úžasn silnými, bez pater, zbudována byla z vepovic. Korri-

dorovité prostory devem, klenbou aneb pchovanou blinou kryté byly

nejspsobilejší, aby se na nich rozkládati mohly dalekoširé terasy tu

a tam kuplemi perušené. Dominující linie horizontální palác podobných

do šíky se rozkládajících byly v dokonalém souhlase s povahou krajiny,

a uzavenost dojmu zárove s tžkou nádherou dekorace jest charakte-

ristickým odznakem jejich. Dekorace vedle tvar již známých libuje si

v elementech plastických. I nelze upíti, že znamenit psobí býkolidé

i strážcové bran, bh Nin, Ivolidé, bh Nergal, kteí jsouce v kolo-

sálních rozmrech provedeni, písn se stn na píchozího shlíželi.

Vnitek nemén zajímavý pipomíná živ zaízení pozdjších palác
orientálních, sestávaje ze serailu, ureného pro muže, z harému, a co

k tomu sluší pro služebnictvo a pro zásoby. Místnosti hlavní zdobeny

byly z poátku hladkými deskami úblovými, jež teprve pozdji se

skulptovaly. Dekorace tato, jejíž dojem celkový peetné reprodukce

fotografické nám znamenité podávají, dosahovala vrcholu v bohatosti

v skutku úžasné. Jediný Khorsabad mél 23 komnat, 7 dvor a 42 bran
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a dveí takovým spfisobem vyzdobených, jejichž úhrnná dálka dostupuje

tém 2 kilometr. Reliéfy do našich dob zachované pedvádjí rzné
mythologické postavy, muže se lví a orlí hlavou, škrtitele lv, okídlené

býkolidi dojmu dstojného a imposantního, pak scény válené a lovecké

s králem jakožto hlavní osobou. Scény tyto, a pedmtem ve všech

palácích stejné, pece slohem se rzní. Patrno to i na reprodukcích

fotografických. Jeví se tu písný, vázaný, ba hrzn pravdivý sloh íše
staré a sloh z I. polovice íše novjší, jenž s vetší volností a piroze-

ností forem též i rozmanitjší motivy ovládati dovedl, ímž na míst
drsné velikosti vypracovanosí detail nastupuje; to jeví se zejména ve

tvarech zvíat, tak že nkteré, na p. postavy koské samy kon Par-

thenonské nám pipomínati mohou. Co se soch voln stojících týe,

jichž velice málo se zachovalo, pipomínáme tu ze sbírek hlavn sochu

Assurnasirpala, velmi nedokonale modelovanou, plaratou, topornou a

jen pro pohled z pedu pracovanou. etnji zastoupena jest malbu,

jež vykazuje velmi hojné zbytky postav asto okídlených, jimiž celé

ítény, jakož i archivolty bran se vyzdobovaly. —
Pádem Ninive se otže nadvlády na krátký as dostaly v ruce

Medské, ale v historii umní perioda tato nikteiak nepadá na váhu,

i obracíme se hned k Persii. Velikosti perského národa, jenž první

svtovou íši založil, nescházel také pimený výraz monumentální.

Pasargadae, Susa, Persepolis hledly se residencím chaldejsko-assyrským

nejen vyrovnati, ale co možná i nad né pediti. Pominouce zde skrovné

zbytky uméní mst Šusy a Pasargad, jež nemají práv zvláštních

charakterních píznak umní perského, obracíme zetel svj k Perse-

polid, jejíž památky architektonické ve sbírce Tyršov v znaném
potu jsou zastoui)eny. Krom hrobek krále Dareia a jeho nástupcv,

jež v podob kížové na strmých stnách skalních celou krajinu velko-

lepé ozdobují, zachoval se celý komplex paláce Dareiova a Xerxova
v majestátných zíceninách. Palác vypíná se na terasách, k nimž vedou
nízké a široké schody. Kráejíce po nich cítíme takka onen volný

krok slavnostní, jímž nádherné prvody zde nahoru se braly po dlažbách

mramorových. Sledujeme tu propyleje s býkolidmi, prostornou dvoranu

Xerxovu, na tech stranách portiky obklopenou a opt do výše polo-

ženou, za níž ješté výše vznáší se palác Dareiv. Odtud krásné dvojné

schody reliéfy zdobené vedou ke brán tymi sloupy nesené, odkudž
vcházelo se k paláci Xerxovu daleko vtšímu a nádhernjšímu. Pro-

pyleje. uprosted tchto budov vedou ke dvoran stoslouj)Ové a k ha-

rému. Ostatní budovy nedají se ze zbytk spolehlivé konstatovati. Avšak
nicmén komplex tchto stn, sloup a schod z bílého mramoru mezi

sebou malebné spojených, s mocným pozadím hor a skalních hrob,
iiúdberné vypraven, náležel bez odporu k architektonickým divm svta.

Osoblivou zvláštností uméní perského jsou sloupy pipomínající

pvod devený, namnoze podob fantastickýih s hlavami lv i s býky,

kteréž v rzných tvarech od jednoduchých ke komplikovaným sbírky

Tyršovy nám pedvádjí. Zbytky skulptury pomrn jsou nepatrné.

Strážcové portál v reliéfu silné vypouklém pipomínají vlivy assyrské.

Co dále na asy naše zachováno, nelíí události historické, nýbrž moe
a pompu královskou.
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O ostatních ještó zbývajících oddílech jako Fénicie a Malé Asie,

je/ hlavn inností jednotlivých uíst se vyznamenávají, nebudeme šíiti

slov. Z kusých reprodukcí a skrovných vdomostí nelze si o slohu

jejich itodrobného úsudku vytvoiti. Co zvláštnost Malé Asie pipcinií-

nánio formu bl()ui)u protoionskélio, jež na nkterých hrobkách se objevuje.

Opusme tedy již orient, jenž vytvoil základní formy architekto-

nické: sloup, bevnoví, ímsu, krytinu a j. v., a obrame zraky svoje

k Evrop do neveliké té zem, jež obývána jsouc národem krásným
a kepýn), vzácn nadaným, osobliv vnímavým dovršiti mla dílo ve

dvou svta dílech poaté, do Hellady. Umní ecké, jež od sta let

znovu ctíti jsme se nauili, to umní, jež jemností i hlubokým pojniutím

úelnosti architektonických ástí nad každé jiné vyniká, není umním
samorostlým, nevzalo zárodky i vznik svj samo ze sebe. Avšak není

to nikterakž sláv ek na újmu, že nalezše v Egypt a v Asii forn)y

již hotové, je pijali. Dovedli oni s pijatými elementy mistrn za-

cliázeti a jjotebám svým je pispsobovati. Hluboký cit pro krásu

a jemnos i sílu forem, prozíravá tinessa, s jakou poínali sob pi
úprav celkové, spojily se v soubor vlastností, z nichž vyrostla dílu,

jež do dnes a po všechny asy zhtanou vzory v i)lném smyslu --lova

klasickými.

Kultus náboženský i'slavnostní, hluboká úcta k božstvm obracela

tém veškeren zetel k architektue chrámové. Celá ada jich zacho-

vala se nám, arci že v podob již valn porušené, jak ve vlastní

Hellad, tak i v jejích osadách.

Trojí sloh rzný vznikl, jak známo, bhem asu v ecku, sloli

dorský, vážný a klidný, vznositý a elegantní sloh iónský a sloh korintský,

jenž není vlastn slohem novým. Jednotlivé fáse ve všech slozích técht(»,

zejména pak ve slohu dorském se naskytující, souhlasí podivuhodn
s vývojem národa a vnjšími osudy jeho. Shrneme zde k vli stru-

nosti všechny ti ády v jedno, na sloh dorský, jemuž vtšina zacho-

vaných chrám náleží, hlavní draz kladouce. Sbírka Tyršova podává

nám krásný obraz veškerých tém památek zachovaných.

Doba prvá, od Solona až po války perské, jest dobou jedno-

duchosti, písné kázn i jadrné i)esnosti, což i v architektue jasné

se zrcadlí. A památky stavitelské z této epochy skrovnou mrou se

zachovaly, pece ty, které tu zbyly, svými formami vážnými, písnými
i tžkými pro dobu tuto jsou velice charakteristické. Platí to zejména

o dorismu na Sicílii a v jižní Itálii, v Agrigentu, Selinuutu, Paestu,

kde nalézáme sloupy krátkodíké, nápadn se úžící, s hlavicemi nízkými

a siln vyboenými, jež dodávají celku dojem vné stabilnosti. Mnohem
mén nežli v koloniích zachovalo se chrám této periody v ecku
vlastním.

Bohatší na díla architektonická jest doba od válek perských jio

vítzství moci macedonské, v níž jak v celém život, tak i v umní
znaný obrat nastává. Vítzství nad barbary asijskými dodalo životu

liellenskému nové sily i nového vzntu, jemuž za pvod svj nejslav-

njší díla stavitelská dkují. Z památek, jež z doby této na naše dny

se docilovaly, uvádíme krom chrámu Athény v Aegin a Thescionu

v Athénách též dva krásné píklady iónského slohu útvaru attického



Sbírky Tyršovy. (131

Jsou to chrám v Ilissu, jenž bohužel k velké zkáze pišel, a ho/oníký

chrámek Niky na úpatí Akropole Athénské. Ale nade všechny tuto

uvedené stavby svou monumentálností, ušlechtilou krásou forem i tech-

nikou svou pedí ti arcidíla architektonická na Athénském Vyšclirad

zbudovaná. Jest to Partlienon, nejslavnjší dílo doby Pcrikleovy, jehož

tvrci byli Iktinos a Kallikrates a jejž Fidias nesmrtelnými výtvory

sochaskými vyzdobil, pak Propyleje, kombinace to dorsko-ionská od

Mnesiklea, a i)Osléze Erechtheion se znamonitou, malebnou komposicí

a disposicí zcela zvláštní.

Pehlednme ješt zbžné výtvory periody tetí od nadvlády mace-

donské až k dob ímské. Jeví se v ní sice všestranná innos um-
lecká, jež i nkterými ve své spsob dokonalými díly se vykázati

mže, avšak v obraze celkovém /raci se pece jíž zeteln duch úpadku

a ona rozmailos, jež ecký národ ke konené úplné ztrát nejdražších

statk pivedla. Pro dorské stavby periody této charakteristická jest

zvláštní suchost forem, schematická strnulost jejich, v nichž úpadek

slohu tohoto jest patrný. Nejlepším prjevem architektonickým této

doby jsou budovy v slohu korintském, z nichž tuto pouze tak zvaný

i-ltoragický pomník Lysikratv jmenujeme.

Ješt dokonaleji než iircliitektura jest plastika ecká ve sbírkách

lyršových zastoupena. Od nejstarších pokus neumlého dláta, až k vý-

tvor?n rafinovan provedeným mžeme tu postup a vývoj její sledovati.

Poznáme, že v poátcích svých podléhala vlivm orientálním práv jako

architektura, ale záhy k úplné samostatnosti se propracovala. Povaha

náboženství, jež na život posmrtný zvláštní váhy nekladla, osobní ambice

a individualita umlcova, jež záhy k plné platnosti pichází (což již

v tom se jeví, že jména umlcv i z dob starších se nám dochovala),

nemén pak povaha zem, vychování tlesné i duševní, charakter ná-

roda plný jemnosti i míry, bystrý, pemítavý duch, jenž záiiy pravdu

jen k vli j)ravd a krásu k vli kráse miloval, to byli hlavní initelé,

z jicliž spolupsobení vypuel obdivuhodný ten kvt, jejž jila^tikon

hcllenskou zoveme.

Prjevy eckého umní sochaského lze stopovati od prvních dol)

tém, co Ilelienové do historie vstupují, až po konené splynutí liecka

s íší ímskou, a to v ad výtvor vysokou cenou umleckou, avšak

též etnosti až po naše dny zbylých exemplá vynikající. Úžasný ten

nich, který ve skulptue se jevil, napomáhal též torau, že byla posta-

vena na tak pevných základech, že i politický úpadek dlouho petrvala.

Tyrš rozvriil ve sbírce své skulpturu hellenskou na tyi hlavní periody,

z nichž každá tém vším, co význanjšího se zachovalo, jest zastou-

pena. I)ol)a ranního i zralého archaisniu se zbytky Uíctop Selinuntských,

soch Miletských i skulptur Efesských, v nichžto se zejm jeví zápas

vliv orientálních s elementy národn eckými tu vice, tu mén sjímo-

statn pronikajícími. iJoba pechodní, jejíž uniéní setásá tém na

dobro zevní známky vliv cizích, jest pípravou a jako úvodem k dob
nejvtší a nejslavnjší, jež iíla->tice ecké potom nadešla, llecko zrodilo

velkého Fidia, tvrce Athény a Olympickho Zeusa, tvrce velebn
'míÍmiúIi postav, které zdobí štíty Parthcuonské.

periodou prvního kvtu plastiky bellcnské zašla takó doba ne-
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hledaní^ velikosti, písné krásy a ušlechtilé objektivnosti, jež v každém
tahu ráz doby vlastenecky nadšené obrážely. Ani Skopas a Pnixití^iles

s pedchdci, žáky a souasníky sv_vmi, ani Lysipi)Os, tím méné pak

umélci periody Alexandrinské nedovedou svými výtvory znamenité pro-

pracovanými a vyrovnanými, pvabnými, elegantními neb zas dramaticky

pohnutými a vzácn životnými zahladiti v duši naši dojem, který svrcho-

vaná díla Fidiova v nm vzbudila. Nebudeme zde upozorovati na

zvlášt vynikající jednotlivosti z periody druliého kvtu a doby Ale-

xandrinské ve sbírce Tyršové zastoupených. Kdy bychom vyjmenovali

svtoznámou adu Nioby a jejich dtí, Herma Praxitelova v Olympii

nalezeného, skulptury z mausolea Halikarnasského, Apoxyomena Ly-

sippova, reliéfy Pergamské — zbyly by ješt peetné další sochy

božstev, herou, athlet i postav a hlav portrétních, jichž zhlednutí

vnímavému zraku vždy nového pvabu poskytne.

Praktický duch ímský, vypstný jiným vychováním a jinými po-

mry, duch postrádající harmonické vyrovnanosti a míry hellenské,

jemuž však pi jednostrannosti jeho pece mocné velikosti upíti nelze,

projevoval se arci též v umní spsobem jinakým. Pvodní umní
etnirské v Itálii, dle nhož snad i nejstarší ímské stavby provedeny

byly, bhem asu úplné zaniklo. Jediný zásadný prvek, který se pro

veškerou architekturu ímskou stal tak dležitým, byla klenba, jíž

ímané s pravým vkusem, ba pímo geniáln využitkovati dovedli, bu-

dovám svým hlavn její pomocí grandiosnosti i pomposnosti dodávajíce.

Vodovody z pohoí daleko do mst se táhnoucí, kloaky, viadukty,

mosty, prostorné sály palác, chrám i lázní ímských, dostatené sv-
dectví o tom podávají. Jednotlivé elementy architektonické v první

ad sloup s trámovím jeho, a to dorský, iónský a pedevším korintský

penesli ímané na pdu svoji z Hellady, užívajíce každého ádu zvlášt

nebo v rzných kombinacích. Jemné detaily, vyváženos pomr i pesné
provedení, jimiž formy ty ve vlasti své se vyznamenávaly, pod rukama
ímskýma se ovšem zhrubují, massivnjšími a povrchnjšími se stávají,

však nelze to klásti jediné na vrub chatrnjšího jemnocitu umleckého.
Musíme si na mysl uvésti, že úkoly architekt ímských byly druhu

podstatn jiného nežli v ecku, vyžadujíce namnoze pdorys velice

složitých, jakož i staveb vícepatrových. Bylli tedy cíl jiný, musilo se

i jiných prostedk užívati. Mnohdy ady sloup a polosloup u výši

závratné se tu vztyovaly, jako na p. v Kolosseu, rozsáhlé dvorany

ozdobovány jsou s pepychem oslujícím pilíi a sloupy z materiálu

drahocenného. Snadno pochopíme, že v celkovém nádherném obraze

takovém oko takoka nemlo ani asu, aby na provedení jednotlivostí

zetel obracelo. ek pracoval konen pece jen v rozmrech malých,

bylt v architektue proti umlci svtovládného íma takoka drobno-

mistrera. Architektm ímským, kteí z nejvtšího dílu byli rození

ekové, zstane provždy es, že z element pijatých celky nové a

originelní vytvoiti dovedli.

Mén samostatnosti osvdil ím ve skulptue. Vtšina soch

hellenských po dobytí ecka od íman byla pevezena do íma, a ty,

které pod oslujícím vlivem jejich napotom na pd ímské vznikly,

nebyly ba nemohly býti, pokud plastiky ideální se týe, než více mén
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šastným nápodobením výtvor dláta hellenskélio. Jinak arci mlo se

to se skulpturou portrétní, v níž k realismu se klonící nadání ímských
socha nám zanechalo díla, jež íznou charakteristikou a vzácnou

životností nad každá jiná podobného druhu vynikají. Rádi zastavili

bychom se déle u každé z jednotlivých tch postav neb hlav císa
a slavných oban, jich žen a matek, však nuceni jsme spchati, a

proto povšimneme si jen ješt pododdlení dalšího, kdež u vzácném

výbru ukázky malby ímské se spatují. Nejsou to arci díla mistr
proslulých, jež se nám zachovala, však dekorativním rázem svým a

pvodem z rukou takoka emeslnických jsou zas zvláštním spsobem
zajímavá. Kdy by žhavý popel a láva nebyly nástnné malby tyto ped
zubem asu aspo z ásti uchránily, neznali bychom malbu antickou

než z líení spisovatol starovkých.

Došli jsme ke konci antického oddlení sbírek Tyršových. S novým
uením, jež vyšedši z malé zem na pobeží asijském, zvolna svto-

vládný ím si podmaniti dovedlo, svítá nová doba a poíná též nové

umní — umní starokesanské. (Dokoneni.)

Pohádká.

'mutn zavznél zvonec vísky.

'Umel staec, obce stráž,

pod hlavu mu dali tísky,

režné plátno na rubáš,

v zvadlou ruku srdci blíž

z vosku kíž!

Kdo pak bude platit knze,
hrobaovi kdo dá plat?

neml chudák ani meze,

na kožichu plno lat;

o peníze nestál spíš.

Je to kíž

!

Nedbal, od dtinství k stáí,

v kronikách jen ležel rád,

a jak všichni pobádkái
snil a dumal napoád,
v hlav bajek celou íš.

Je to kíž!

Na besedách v zimní dobé

íkal: „Chd jsem, ale pec,

až mne pán bh vezme k sobe,

zanechám vám pknou véc ;

však mi na hrob brzo již

dáte kíž!"
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Nuž kde poklad? V skrytém místu

staré truhly — smál se lid —
našli knihu erných list,

za babku ji koupil žid

samožitné pidav rís.

Je to kiž!

Však /a knihu zaa/elou,

/a sožloutlvch list siuós

mohla míti svatbu skvlou,

slavný poheb, celá ves;

lide, lide, posud spíS,

je to kíž!

Dávnýcii pedk slavné éiny

chová knihy každý list,

se svými však otec syny

netouží, jak ondy, íst,

nechce o i)í(T hlavou výš,

je to kíž

!

1'ohbili jste pohádkáe, —
ovšem i)roto svt jde dál,

tím, co knihou pišlo k zuiáo,

pochován moli býti král

;

cizák se tím pyšní již.

Je to kíž!

Pili znova pro úlevu,

splákli hnév a splákli zlos

;

k ránu v krm jdno zpvu

;

tot posud vcská ctnost,

až chlév prázden je i diž !

To náš kíž

!

Adolf Hniduk.

Pavel Kížkovský.
c1

l)rvních dnech kvtna t. r. nkolik Pražských iiostí })ohlíželo na

poslední i)sobišt Kížkovského, na kr v dom Olomouckém.

Provádl je Kížkovského dávný pítel a studijní kollejía, nadšený

P. lírn. Wurm, chrámem nyní za pestavování docela pustým. Také
kr, |)amátný desetiletou pítomností Kížkovského, zel nyní prázdný

a mrtvý na rozjímající pozorovatele. Pochopitelno, že po návratu z chiámu

hovor spolenosti zabýval se Kížkovským, r. IMHa z Olomouce odešlým;

pánové i dámy „Žerotína" pipomínali sob výteného umlce s nej-
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srdenjší láskou a > Niltiuoii r.i(l(i>Li vvpravovali o jeho vzájemné

náklonnosti k nim. Arci jasnost upomínek tch kalilo vdomí smutných

píin, které Kiížkovského z Olomouce odvedly, tžké a nebezpené
choroby, která jej donutila vrátiti se do Brna na odpoinek. Pirozené

vznikla otázka po nynjším stavu milovaného mistra, obracející se ku

l»ntomnému jeho píteli a posud nejzevrubnjšímu životopisci, P. Jin-

dichu (ieislerovi. Jeho odpov znla velmi truchliv. Oznamovala zejmé
a nezastavitelné hynutí výteného muže, nepochybný rozklad jeho t-
lesných i duševních sil. Rzné domnnky pronášeny o tom, zda vtší

éi menší nebezpeenství již hrozí životu nemocného, a pece nikdo se

nenadal, jak málo dní mu již zbývalo žíti. Dne 8. kvtna smrt ukonila

strastnou chorobu Kížkovského.

Imrtí velice zasloužilého a také populárního mistra ve spole-

nostech umleckých uinilo dojem hluboký, jaký budívá jen odchod

lidí nezapomenutelných ; ale všechna veejnos naše jen mimochodem
povšimla si umlce z obzoru mizícího. Pokládáme to za pozoru hodn
znamení nynjší doby ochablé, roztržité a zapomíuuvé, že tak málo

úastenství projeveno pi smrti muže, který krom umleckého významu
svého jako vynikající initel pveckélio hnutí eskéiio v prvních letech

šedesátých byl jedním z elných zástupc nejnadšenjší u nejilejší

doby našeho znovuzrození. Pipomeme si jenom velikou pveckou
slavnost r. 18G1, kdy Kižkovský v Praze ídil svou Utonulou! Po

echách i na Morav vzpomínají si úastníci onoho slavného národního

sjezdu, jaké nadšení tehdy vzbudil Kižkovský a jeho ryze národní

skladba, a vyj»ravují si, jak ídil poslední spolenou zkoušku — tuším

v Konvikte — a do unavení dával opakovati znám dva akkordy na

slovo „ach", jichž provádní dlouho nikterak se neshodovalo se skla-

datelovou pedstavou bolestného toho vzdechu. 8 jakou asi vroucností

ilávný tento obrázek oživl v upomínce nesíslných jeho pamtník —
a pec u veejnosti tak skrovn osvdena láska a vdnost k zesnu-

lému. Zmoudeli jsme jaksi píliš od onch dtských let a nevypu/uje-

meli vzj»omínek na n })ímo ze srdcí svýcli, aspo se chráníme liávati

jakouk<di sentimentálnos najevo za nynjší dosplosti i lhostejnosti . . .

Kižkovský opravdu byl jedním z nejnárodnjších umlc našich.

Známy jsou ryze eské zvuky jeho Utonulé, Dive, Odi-edenvho proshtf.

A tento eský ráz vážil bez umlého vzoru |)ímo z nároilních i'ísni,

nejvíce moravskýcdi, jimiž se po rad Sušilov obírati poal jako theoloi;

v 1. IHK;— 1848, a se první velký jdod studií tch, Utonulá, objevila

teprve r. I8(i0. Tím spsobem byl Kižkovský — zásluhou 8ušilovou —
prvním, v nmž vznikla myšlenka samostatné umlé hudby eské, pro-

vedena pak jim na Morav a ' Smetanou v Praze zárove, aniž ji

jeden od druhého pijal, ba snad druh o druhu vdl, ('asto se cituje

povdomý výrok Smetanv : „Teprve, když jsem slyšel sbory Kížkov-
ského, jtoznal jsem, co jest eská hudba;" ale ponkud bližší pozorování

ukazuje, že tato vta nemže platiti tak všeobecn, jak byla pronesena.

Za první, základní kámen moderní eské hudby bez odporu sluší po-

kládati Smetanovy první Polky, již r. I
><');*> vydané, jimiž Smetana

v oboru instrumentálním ryze moderní a ryze národní hudbu zcela sám
stvoil jako v oboru vokálním Kižkovský, jenž z ise sotva n»l vdomost
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o skladbách Smetanových, o nkolik let starších. Krom toho mohly
sbory Kiížkovskóho býti Smetanovi vzorem pouze v lyrice vokální

;

niúme z jclio vlastních úst vdomost o rozpacích, které mu psobilo,

skládati první eskou zpvohru, Branibory v echách, docela bez vzor,
bez vodítka, naprosto jen po vlastním vnuknutí. Pravý pomr authen-

tického jeho výroku k tmto skutenostem hoden jest zevrubnjšího
prostudování a výkladu ; každým spsobem jsou slova Smetanova jednak
jedním z nejj)knjších dkaz, jak šlechetn a horlivé uznával snahy
i díla všech, kdo pf-ed ním, s ním i za ním pracovali o domácím umni,
jednak nejskvlejším uznáním národního významu prací Kížkovského,
uznáním totiž soudce nejpovolanjšílio, jehož slovo samo zvažuje všechnu

chválu potomstva. Dvé asových pedností ped Smetanou dlužno asi

Kížkovskému piísti: jednak že již jako theolog návodem Sušilovým

pemýšlel o samostatné hudb eské, opravdu národní, kdežto u Sme-

tany snahy takové ped r. 1855 dosud aspo zjištny nejsou, a pak,

že národní hudba Kížkovského díve hýbala probuzenými myslemi

eskými než Smetanova, Smetanovy klavírní skladby dojista dlouho

zstávaly známy a cenny jen v užších spolenostech umleckých, po

nich pak veliký národní význam umní Smetanova pronikl teprve jeho

zpvohrami a velkými skladbami orkestrovými : to byly hrdé cíle Sme-

tanových snah eských, vyžadující ovšem pokroilejšího národního života,

potebující jmenovité samostatného divadla eského k svému vzniku.

Kížkovského pravým živlem byl sborový zpv, jenž byl nejprvnjším

umleckým kvtem mladého národního života našeho. Pvecké spolky

byly z nejasnjších projev veejného života eského a nkolik let již

hlásaly naše národní probuzení, než jsme se zmohli na prozatímní

divadlo. Také Smetanovo úastenství tohoto pveckého hnutí jest pa-

mátné, ale Kížkovský v nm jest osobou z daleka nejdležitjší. Jsa se

Smetanou zakladatelem národní hudby naší, sám zvlášt jest zakla-

datelem národního sborového zpvu eského a podnes zstává v oboru

tom mistrem nedostiženým.

Takového významu skladatel odešel nám s Kížkovským. Jest

vru povinností naší, vdén pohledti na jeho innost a pi tom i s jeho

životem se seznámiti, k emu jest výbornou pomckou pilné a nadšen
psaná biogratie Kížkovského, vydaná v loském Daliboru zasloužilým

pstovatelem eské hudby, P. Jind. Geislerem.

Kížkovský, Karel kestním a Pavel teprve ádovým jménem,

vlastn nebyl Moravan, nýbrž pocházel ze Slezska, narodiv se v Hola-

sovicích u Opavy r. 1820 dne 9. ledna z rodiny, ve které hudební

nadání a zamstnání bylo ddiné. Pes to i on jest z umlc, jichž

láska k hudb pekonávati mla veliký odpor vychovatel, a pi tom

Kížkovský osvdil hned v dtských letech jak schopnost tak i oprav-

dovost neobyejnou. Jako sedmileté dít chápal se potají klarinetu, na

njž slyšel strýce svého hrávati z not, vyhledal si na klapkách podle

sluchu, co si pamatoval, a dle toho, co takto hrál, sám se uil znáti

noty, z nichžto hrál díve strýc : vru pímo úžasný to dkaz talentu

a silné vle dtské ! Nauiv se takto hráti, chodíval jako školák po-

máhat pi nedlních muzikách v hospod. Uitel trestal jej za to, ale

dokázal tím pramálo. Hošík chodil hrát každou nedli a v pondlí
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11 • škole mléky hned sám se kladl na laviku, na kter se mu
za to dostávalo trestu ! Xa kru tak dlouho díval se zpvákm do not,

až jednou místo sólistky, která mla nastoupiti, k uitelovu pekvapení

sám sólo zazpíval, a posud nesml zpívati ani ve sboru ; a zcela po-

dobným spsobem stal se fundatistou v Opav. Dostal se tím na studie,

ale filosofie musil se pak vzdáti pro nedostatek, i chtl se obrátiti

k divadlu. Nkolikerá náhoda uinila jej uitelem v okolí Opavském,

až r. 1843 vrátil se k studiím filosofickým v Brn, živ se svým nej-

milejším zamstnáním hudebním a íd již tehdy dosti velké hudební

produkce. R. 1845 vstoupil k Brnnským augustiniánm, aby se mohl
zcela vnovati hudb; v theologii probudili v nm národní vdomí
kollega jeho Ignát Wurni a profesor Sušil, jenž pozornos jeho obrátil

k národním písním moravským. Tehdy Kížkovský poal je harmoniso-

vati pro sbor, snaže se pi tom vniknouti v ducha národní hudby.

Dyv r. 1848 vysvcen, vstoupil r. 1850 v Brn do duchovní správy, i)od-

porován jsa v hudebním snažení výborným prelátem Na{)pem. V hudb
vzdlal sc dokonale, stráviv proto i v Praze pl léta, i poal i)racovati

smrem, kterým r. 1860 dospl k Utonulé. Hlavním umleckým úadem
jeho bylo ízení kru v klášterním kostele na Starém Brn, až r. 1872
povolán jest za editele kru v dom Olomouckem. K. 1883 vzdal se

místa toho po prvních záchvatech nemoci, která jej pinutila stráviti

zbytek života v zátiší Brnnského kláštera.

Kížkovský byl hudebíiik mnohem rozsáhlejší innosti a schop-

nosti, než se obyejn myslí. Nejpednjší a nejcennjší stránkou jeho

zstávají arci národní sbory svtské, z nichž nejznámjší jsou : Utonulá,

Dar za lusku, iJiia a Odvedeného prosba. Kížkovský pracuje tu

v podstat z melodické látky, vzaté pímo z písn národní, ale vyvádí

/ ní v duchu nepekonatelné ryzím docela nové umlecké celky, které

jsou naprosto jeho vlastním majetkem duševním. Pkná hudební technika,

jmenovité umlé vedení a si)létání samostatných hlas se zvláštním

úink.rn výrazného zacházení s hlasy stedními, neobyejná tvoivosf

v architektonice vtší sborové formy a zvlášté vzácný smysl poetický,

pronikající až do dna obsah národních text a nalézající vždy hudební

výrazy se slovy co nejšastnéji se spojující, ty jsou nejvýznanjší
stránky hlavního jeho tvoení, vlastnosti, které s národním významem
jeho sbor sdružují stejnou cenu ryze umleckou, a ani nyní, když do-

konán jest první buditelský úkol jejich, nedají jim klesnouti v zapo-

menutí, nýbrž na nedohledné asy udržovati budou neochablou životní

sílu jejich, kdežto pemnohé vlastenecké zpvy, s nimi asi zárove
vzniklé, již nyní žijí pouze ze zbytk své bývalé národní populárnosti

a vi hled stárnouce na dlouho pekati nemohou vtších zmn a po-

krok vkusu.

Mnohem mén známy jsou Kížkovského koncertní skla(U)y na

texty duchovní, z nichž kantáta (Jyril a Mcthod provedena jest v l'iaze

na druhém slovanském koncert r. 1878, a uinila velmi hluboký dojem.

Vedle toho však byl i skladatelem kostelním, a z oboru toho jest

i jeho práce na Morav nejpopulárnjší, kostelní píse pro lid na slova

Soukopova: „Ejhle, svatý Velehrad už záí." V oboru vtši komposice

chrámové stal se zvlášté inným, když se na krech eských rozmáhati

osv. 4j



638 ^- ^- Zelený: Pavel Kíékovaký.

poala reforma hudební smrem ehoovskélio zpvu. Kížkovský hyl

v Praze o sv. Vácslavé r. 1873, když reformátor bavorský Frant. Witt
zde ídil Palestinovu velikou mši a vykládal zásady své obšírnou ped-
náškou v místnostech katolické besedy. Pozoroval s živým úastenstvím
rokování, a nepijal nabízeného mu pedsednictví nové ecilské jednoty.

Doma na svém kru pracoval pes rozmanité pekážky horlivé refor-

maním smrem a sám napsal jmenovit pašije a rekviem vokální s pr-
vodem varhan, jež vydala Pražská „Cecilie" tiskem.

Ani hudba instrumentální Kížkovskému naprosto nebyla tak cizí,

jak by se zdálo podle vokálního tvoení jeho. Byl výteným violistou,

hrávaje v znamenitém ochotnickém kvartete Brnnském, a byl skvle
osvdeným dirigentem velikých produkcí, jako jmenovit na svém
Brnnském kru provádl i veliké rekvie Mozartovy a Cherubínovy.

Ano i s umním moderním byl jeho styk tak dvrný, že jej Brnnská
opera požádala za návod pi prvním studování Wagnerova Tannhaúsra.

Tyto okolnosti vru iní tém nepochopitelným, kterak mohl skladatel

takového vzletu a vzdlání zdržeti se pokusu o formy vtší, skladby

orkestrové a vbec instrumentální, a pestávati na skromnjší skladb
sborové. Bylali to v skutku pouhá skromnost vzácného umlce, jenž

nechtíval se jinak jmenovati le „písnikáem", ili snad talentu svému
dosti nedvoval? Otázka jest opravdu zajímavá, zvlášt povážili se,

jak asto i velcí umlci, v oboru drobnjší skladby vynikající, klamali

se o síle svého talentu a nutili se do prací rozsáhlejších, s nž tvo-

ivosC jejich nebyla. Jedna odpov leží arci na snad, aspo z ásti

vysvtlujíc naši záhadu : Kížkovský byl píliš vzdálen jediného stediska,

ve kterém po dlouhý as všechna orkestrová a zvlášt dramatická

hudba eská mla výhradní sídlo, života Pražského. V okolí svém vidl

jen pvecké spolky eské; všechen ostatní hudební život jej obkliující

byl nmecký, a tak v odlouenosti od Prahy a v ústraní knžského,
namnoze klášterního života neml dosti popudu psáti skladby svtské

krom sbor Nad to ilejší a bohatší rozvoj hudby eské v sedm-

desátých letech Kížkovského zastihl již churavícího a ztrácejícího

patrné odhodlanost k novým úkolm. Jedno pání vyslovoval ješt na

konci sedmdesátých let: napsati velikolepý hymnus národa eského pro

sbor s prvodem orkestru ; žádal si k tomu i text, ale než si zjednal

text ideálu jeho vyhovující, poaly mizeti síly ku pedsevzetí tak veli-

kému potebné, a nesplnno zstalo jeho i naše vroucí pání.

V. V. Zelený.



R. Tyršova: Výstava krasoxtmné jednoty v Rudolfin. 639

Výstava krasoumné jednoty v Rudolfin.

Píše

Renáta Tyršova.

íehled výroní výstavy umlecké poskytuje všude i v menšícli

stediscích umleckých, pedevším spolehlivý obraz domácí neb

aspo lokální produkce umlecké roku uplynulého. I tam, kde

okolnosti vnjší nepejí soustední všech sil umleckých na ui-
lišti domácím, jako na pr. v mstech polských, sejdou se v expo-

sicích spolk krasoumných co rok mladší umlci i misti starší,

po cizin rozptýlení, s tmi, kteí ve vlasti usídleni jsou, aby obecenstvu

pedložili poet z innosti své, aby v stedu tohoto obecenstva vyhle-

dali amateur více mén štdrých, aby navzájem, prostednictvím dl
svých, se seznámili, jeden z druhého povzbuzení neb i výstrahu si vzali

a tak aspo ponkud nedostatek soustednosti v rodné zemi vyrovnali

a si nahradili.

Náš salon Pražský, výstava, kterou krasoumná jednota každoron
v místnostech Žofínských poádala a kteráž nyní do nádherných síní

Rudoltina se pesthovala, není žel již po mnohá léta dostaveníkem

všech umlc eských. Vinu toho nenesou cele ni hostitelé, ni hosté

se nedostavivší. Nehodláme opakovati stesky na pomry Pražského „trhu"

umleckého, již peasto v rzných variacích pronášené. Chceme také

doufati, že živjší zájem ve vcech umní výtvarného se týkajících, jenž

sem tam již jeviti se poíná, konené pece ponenáhlu nás dovede

k dob, kdy umlec zašle dobrou práci na výstavu s oprávnnou na-

djí, že nkdo za pimenou cenu ve vlastnictví své ji pevede. Ne-

smíme však zapomenouti, že vedle praktických píin vedou umlce pi
obesílání výstav pece také motivy ideální — a jsme pesvdeni, že

by u umlectva eského motivy takové i nevýhody hmotné pevážily.

Heslo vlastenecké : soustediti každoron neb ve lhtách uritých v srdci

vlasti vše, co ruka eských umlc doma i v dálné cizin vytvoila,

pohnulo by zajisté valnou vtšinu našich umlc jak v Praze tak v Pa-

íži, Mnichové, ve Vídni a jinde usídlených, aby nám nejnovjší práce

svoje s vetší pravidelností ukazovali. Než heslo takové nemže zase

vydati spolek, vn utrakvistický, v jádru správy své pak duchem n-
meckým ízený, spolek, jenž tímto rázem, který z pomr Staropražských

nezmnn na naše dni se dochoval, samodk mimo ruch doby se po-

stavil. Ncpimórenos organisace této umleckému životu ve vlasti naší,

kdež elementy cizí vedle ohromné duševní i íselné pevahy živlu e-
ského tém na válm ani nepadají, nese také ást viny, že ani nádherné

místnosti Rudoltina nedovedly pihikati vtší poet elnjších umlc
našich. l{a v nádherných místnostech tchto, jichž vybraná úprava a

pejasné svtlo rzné nedostatky vkusu, koloritu a kresby ješt nápad-

njšími iní, vypadá eská produkce tu zastoupená nkteré vý-

jimky arci( pipouštjíc — dosti neatšen.
Vtší skorém zajímavosti dodávají v)siave letošní |»i.u. umlc

polských, které v potu neobyejné etném se tu sešly, co do hodnoty

41*
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duševní i teclinické nad dila eská valnou vtšinou predíce. Tak po-

chází nejprocítní^jší a nejobjektivnji pojatý obraz náboženský z ruky

umlce Krakovského Jana Styky. Jest to Mater Bemdicta stavm
polským žehnající, rozmrná to malba, jež, jakkoli co do komposice

lineární a co do harmonie barevné vady nepopiratelné vykazuje, pec
vážnou náladou opravdové zbožnosti a mužným duchem celek prochví-

vajicím, jakož i solidními kvalitami kresby, zdaile volenými typy a

vroucím výrazem tváí, jak u Madonny tak i pi representantech stav
kolem trnu jejího seskui)envch vyniká. S obrazem historickým, j)onkud

tvrdé sice, však energickou rukou malovaným, dostavil se k nám letos

z Varšavy Vojtech Gerson, Pražskému obecenstvu nikoli neznámý;
Zavraždní polského krále Pemysla r. 1296 markrabaty Brandehur-

skými není snad práce na první pohled každému sympatická a nelze

také upíti, že tžký kolorit, ervená, kožitá karnace, konvencionelní

poliyby osob vedlejších dojmu obrazu jsou na újmu. Pece však pro-

niká všude ostrý siriysl jtro charakteristiku v typu i výrazu, tak že

zejména štíhlé, jinošské télo Krále na skvostném loži v spánek pohrouže-

ného a sprosté formy vraha, k smrtelné rán s podlou opatrností se

chystajícího, úinný a v moderním umní nikoli každodenní kontrast tvoí.

Druhá práce Gersonova Bez nadje nazvaná a ti vzn v liladomorn

pedvádjící, není jno i)išerný motiv svj valn syn)patická, svdí
však o pevné ruce a podrobné znalosti forem tla lidského.

Obraz zpola v legendu, zpola v historii zasahující, Sv. Kazimíra

Jagellonika, almužmi rozdávajícího, zaslal z Varšavy Kazimír Mirecki,
umlec patrn velice nadaný, však dle práce této soud bud dosud v ta-

lentu svém nezcela vyrovnaný, neb v dekorativn povšechném spsobu
[)rovedení si libující. Na celé ploše obrazov jest jediné postava mla-

dého Kazimíra s plastickou uritostí vymodelována, tvary ostatních lilav

rozplývají se více mén jako za šedou mlhou, a to i v samém popedí
obrazu. Žlutý ])láštik Jagellonika napomáhá sice vytknutí jeho co osoby

hlavni, mezi ostatními neutrálními barvami však oste jako zlozvuk sem

nenáležející se odráží. Bledá tvá mladikého hocha, s truchlivou sou-

strastí na bídu vkol pohlížejícího, a vážná hlava vychovatele jeiio

jsou oividným dokladem talentu umlcova. Nesnadnji zdaí se nám
sympatické jednotlivosti vyhledati na práci jiného malíe Varšavského

Romana S z w o y n i c k é h o ; Nadcházeni si stranník ped krajským

snmem polských šlechtic jest tlum postav peste kolorovaných, z nicliž

snad nkteré dobe jsou charakterisovány, celek však postrádá stedu,

jakéhokoli seskujjcní, jakož i rozvržení tón barevných, tak že pi nm
o komposici vbec mluviti se nemže, kterýž nedostatek i pi slav-

njších obrazech polských — arci že nikoli v míe tak znané —
nám byl nápadným.

Bez nárok vystupuje Kazimír Alchimovicz se syo\i Nevinnou
zábavou, mladinkým to dvátkem venkovským uprosted tišiny lesní za

úelem známého kvtinového proroctví s vážnou, napjatou pozorností

žluté lísteky otrhávajícím. Hezké líko její je sice ponkud chab mode-
lováno však ve výrazu pkné, vegetace popedí a látka haleny díviny

zdaile jsou provedeny. Na venek polský vede nás též dvma kresbami

nedávno zesnulý V. Grabowski, a to jednou na ulici malého msta
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Jialisklio c den sobotní, kdež s veškerýiiii charakteristickynii odznaky

iiiéstysu takového, s devnými domky s pavlaemi o kivých sloupcích,

se židy i s bezedným blátem, se potkáváme
;

])o druhé ke vsi rtisínské,

jež devnou cerkví svou a nízkýini domky v pozadí jsouc rozložena,

nejzajímavjší partii kresby tvoí. Stafáže — o tom aspo vysvdují
skupiny venkovan nedlnímu veselí se oddávající — zdá se býti slabší

stránkou Grabowského. Znamenité vyrovnaný a ve všech ástech stejn

propracovaný obraz je za to Panstvo na cestách za doby Awfusta III.

Saského, jejž Jan šlechtic Chelmiiíski z Mnichova sem zaslal. I kdy

bychom nevdli, že zvláštní tento druh prací, v nichž krajina a po-

stavy lidské si tém rovnováhu drží, jsou specialitou umlcovou, a že

mimo to zvlášt rád pro sujety své do století minulého si zachází,

poznali bychom to podle rutiny, s níž pedmt na díle, jež ped oima
máme, je traktován. Je Panstvo na cestách jeden z tch obraz, kdež

umlec si vytknul práv takový úkol. jaký talentem i pedchozími
studiemi dokonale vystihnouti dovedl. Jsme pesvdeni, že Chelniiiiski

nemaloval ponejprv ani tento modrý, rokokový povoz, ani skvrnité ty

blouše do nho zapražené, že mu nejsou cizí ani ty postavy pán a

sluh na koních, ani ta blátivá cesta, na níž celá spolenost stanula,

zaražena širokou kaluží, jejíž pekroení opatrnosti vyžaduje. Lokaj,

se svítilnou na vysoké žerdi upevnnou v popedí prvodu jedoucí, zvedá

ji výstražn nad hlavu, pí tom v sedle se obraceje s pohybem tak

znamenité živým a pravdivým, že malá tato i)03tavika již o sob
vzácném nadání a nevšední solidnosti umní Chelmiského nás pc-

•^vduje.

Oba Kossakové, známý malí koní Julius a jmenovec jeho

N OJtch, zasáhli obrazy svými v plnou pítoiiinos. Vjezd J. V. císae

Františka Josefa do Krakova náleží k iiojlepším akvarelám výstavy, jak

pro znamenitý úinek barevný tak pro rozvržení mass, slavnostnímu ruchu

výtené odpovídající, tak zejména též pro lehkou elegantní techniku,

kterouž se vyznamenává, jakož i pro virtuosní jistotu, s níž koné, ze-

jména pak tyi blouši v koáe hr. Potockého, jsou kresleni a malo-

váni. Také na práci, kterouž Vojtch Kossak vystavil, a kteráž nám
pedvádí ranného drajíouna rakouského, an práv dležitou zprávu

odevzdal do rukou dstojník, jestk jezdcv se zvláštní péí a s dobrou

charakteristikou proveden. Jinak vyznamenává se obrázek tento solidní

fakturou, zdailými výrazy, dobe zachycenými pohyby postav a d-
sledným akcentováním mrzuté a sklíené nálady, jež patrné ze zprávy

pnslem pímo z bojišt donesené vyplývá.

Daleko na jih mimo kraje polské — zjev to idší u malí
polských než u umlc národností ostatních — uvádí nás Ludvíkem
W i esi o to wským z fiíma zaslané Rozdáváni pokrm n kapnvinii,

v kterémž obraze pednosti vynikajícího talentu pozorovacího a obratného,

za vystižením reálního dojmu podrobné se nesoucího provedení, pi
lepší komposici a harmonitjším koloritu zajisté psobivosti zvýšené

by se dodlaly. Ješt dále k jihu, až do malebného msta khalif,

provází nás šttec umélce Krakovského 'i'a(leáše A jduk i cwi c ze, od

nhož jsme, neklameli nás pam, ped nkolika roky uzeli ve výstav

1 mlcck He<edy znanioiiif malovaný- portrét
i»í.

Modrzejewské, slavné
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tragédky polské. Jeho Trh v Kairu jest jeden z málo obraz výstavy,

ji-ed nímž s iilným, nekaleným požitkem staneme. Prozrazuje vytíbeny

smysl pro charakteristiku, nejen v pohybech a tyi)ech osob jednotlivých,

ale též v rozvržení celku a v komposici barevné i svtelné. Jak zna-

menit zdailo se umlci na p. dáti obrazu uritý sted pedvádním
bujného kon, na njž dva kupci, bojovník a vznešený jakýsi muž ve

velkém i)lášti, oba postavy v skutku bohatýrské, s okem znaleckým so

dívají. 8 jakou rozvahou umleckou jest velká partie hndav bílé pdy
v pravém popedí, v celé hoení polovin obrazu zas lehce zamžené

nebe ponecháno, aby si na jednotných plochách jejich oko jaksi od-

poinulo, od smsice živých a pestrých, jasným svtlem prosycených

barev, v stedu a na lev stran roztroušených. Postavy pak i)rodava
i kupujících, roucha i seskupení jejich, praví nám v znamenitém tom

slouení životní pravdy a vyvážené harmonie lineární, prosté nenucenosti

a zase míry pímo elej^antní, s jakým neprávem ošklivos, sprostota a

nedbalá neurovnanos pohyb za nutné podmínky pravdivosti a život-

nosti se považují. Stane se zajisté jen po zásluze, když obraz Ajdu-

kiewiczv, tolika znamenitými vlastnostmi vynikající, naší Praze za-

chován bude. —
Ze starších malí eských obeslal výstavu mistr J a v r e k zdaile

koncipovaným obrazem : Ludvik XI. král francouzský ped sv. Fran-

tiškem dc Paula. S potšením pozorujeme z nho, že ni zrak ni oko

umlcovo dosud neumdlévají, a co více ješt znamená, že také svdomitá
snaha po vystižení pravdy dosud neochablou v nm se jeví, tak že

tento výjev historický k nejlepším pracím Javrkovým z posledních let

se adí. Také Josef Scheiwl jest letos na výstav Návrhem ku kostel-

nímu obrazu nástnnému, akvarelou provedeným, zastoupen, Leopold

Stefan pak obrazem Zámek Kammer na jezee Atterském., seznámen
bedlivostí a správností umlcovou provedeným. Všemi obvyklými ped-
nostmi podrobného šttce mistrova vyniká též Bedicha Havránka
Partie ze Sudet, a jednotvárnost motivu a mdlý, výhradn tém z tón
žlutavých a bled zelených se skládající dojem barevný úinku celist-

vému jsou na újmu.

Mezi pracemi stední naší generace umlecké, v Rudolfinu repre-

sentované, sluší na první místo postaviti díla bratí Liebscher, jež

oni k souborné, velice zajímavé kollekci tu soustedili. Oba bratí,

jakkoli v nejednom principu umleckém se rzni, mají pece tu spolenou

vlastnos, že pracují ku podivu rychle a s nevšední zruností. Pi
takovéto úžasné produktivnosti probhne arci pod rukou umlcovou
leckterá látka, aniž by ji dkladn promysliti a prohloubiti mohl, jak

se též o tom pesvdujeme na výstav, kdež oba Liebscherové nejen

s celou adou obraz olejových a akvarel, ale vedle studií z cest též

s bohatým výbrem kreseb pro reprodukci urených ped veejnos
pedstoupili. Starší z obou bratí Karel, krajiná a malí architekto-

nický, jest individualita umlecká již zvláštním vývojem svým zajímavá.

Jsa ve vlastním oboru svém tém samoukem, má zase výhodu solid-

ního vzdlání, jehož co poslucha architektury na uení technickém

sob dobyl. Beze všeho obvyklého školování vyvinul se talent jeho

k pozoruhodné výši, tak že doba, kterouž minulého roku v atelieru
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Lichtenfelsov ve Vídni strávil, již pouze pednosti, ze samorostlého

nadání a neobmezené píle jeho plynoucí, utvrditi mohla. Za nejvíce

vynikající stránku umní Liebscherova považujeme znamenitý cit pro

arrantrement a Tcomposici svtelnou i barevnou. Nebyla to náhoda, že

ve Vídni ceny komposiní, svou procítnou ilUustrací k jedné z „Ráko-

sových písní" (na výstav . 63) Lenauových dosáhl. Také ostatní práce

jeho, a jsou motivy k nim erpány z jižního Tyrolska, z Istrie neb

z luh eských, poutají nás pravidlem v pední ad rozlohou mass,

volbou tón barevných a psobivým vedením svtla. Možná, že Liebscher

ve své snaze po úinku nkdy za meze pravdivosti zabhne, však do-

sáhneli tím etfektu podobn malebného jak na p. v Motivu od Tehoné
neb ve své rozkošné Partii z Krumlova, zpola Benátky nám pipomí-

nající, odpustíme mu libovli podobnou, jejíž poátek a meze pece
konené pozdálí nikdy pesn kontrolovati nelze. Pi pracích illustraních

páli bychom si však, a s námi zajisté vtšina seriosního obecenstva

eského, sem tam zejména pokud partií architektonických se týe, po-

drobnjší pimknutí ke skutenosti a ku pravd, teba by nkdy „ne-

malebnou" se býti objevila. Že Liebscher též dojem do detail reálný

vystihnouti umí, dokazují peetné studie, s nimiž na výstav se po-

tkáváme. Také v zachycení osobitého rázu krajiny osvdil nejednou

ruku velice šastnou. Pipomínáme tu toliko Trosky, kdež formace geo-

logická i vegetace jí odpovídající s vdeckou takka precisností jsou

reprodukovány, z krajin cizích pak ti partie z pobe.H Istrijského,

(61, 62, 69), jež o studiu nejbedlivjším a objektivním pohroužení

v charakter pírody svdí. Ob krajinky ísly 61 a 69 znamenané,

jsou též tím zajímavé, že z téhož místa vzaty jsou, s tím rozdílem, že

jednou pohled k východu, jednou k západu s kouzelným úinkem veer-

ního osvtlení nám spsobem umlecky i vcn vrným podávají. Pro-

vedení jednotlivostí není arci ješt naskrze stejn šastné. Výtené
daí se Liebscherovi skály, drobná vegetace popedí, voda tenkráte,

když v menších plochách se objevuje. I tehda, když celek povrchnji

traktuje a jen nkteré partie z nho podrobnji provádí, jako na p.
v Zámku Nového Msta n. M., dodlává se effektu velice pkného.
Že umlec vzdlání Liebscherova zákon perspektivních je nejen do-

konale mocen, ale jich též pro dojem obraz a kreseb architektonických

využitkovati dovede, nemusíme zvlášt podotýk.ati ; zdivo a dekorativní

detaily stavitelské nalézají v ném interpreta velice obratného, pi emž
však nkdy mimodk pání potlaiti nemžeme, by verva malíova

precisní rýsovadlo architektovo zcela v pozadí nezatlaovala.

V skutku pekvapující jsou stafážné studie, zejména italské, jež

Liebscher vystavil. .Jsou vesms velmi rázovit podány a k potebám
malíe krajináe, jak v pohybu tak v celém spsobu provedení dobe
pispsobeny. Podobné pekvapení uchystal zas Adolf Liebscher ve

svých studiích krajináských, jež pes dekorativn jtovrchný charakter

svftj o citu pro dojem neorganické pírody u malíe figurálního ídkém,,

svdectví vydávají. Nkteré ze studií tchto uspokojuji rozhodn více

než krajinná pozadí na hotových obrazech umlcových. Mli jsme ped
neiiávnem príležitos na míst tomto o pednostech a slabých stránkách

nadáni Adolfa Liebschera úsudek svj pronésti. Souborná výstava nej-
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iiovéjšícii prací i studií z italské a moravské cesty jeho neobjevila uáni

v podstat žádných nových stránek jeho individuality umlecké. Tolik

však vysvítá z ní jasné, že Ad. Liehscher je v skutku mnohostrann
nadaný umlec, jenž jak v nialhé historické a náboženské tak též

v {^enru a v jiortrétu pi snaze a pi solidnjším propiacováni látky

výsledk nevšedních se dodlati mže. Z vystavených prací v oleji,

akvarele, i)astelu neb kresbou provedených má snad každá adu i)red-

ností nepojjíratelných, však žádné nesch.izi také slabosti, jež dojmu
celkovému jsou na úkor. Tak jest Sv. Jan Ktitel malba, jíž nikdo

vážného úiidui, jadrného pednesu, zruné kresby a koloritu kepého
upírati nebude. Postava chorého muže, u nohou svatého sedícího a ruku

v hojivý pramen ponoujícího, jest pkné a origináln myšlena, výrazu

tváe (ivérné vzhru pohlížející neschází ni vroucnos ni životnost.

Ale sv. Jan sám zabíhá zase v typu svém k hranicím všednosti, a

z výrazu i posuku jelio nevyte si divák dojmu precisného. Podobné

má se to též s genry moravskými a slovenskými. Vzniknuvše na základe

studií, jež umlec z cesty si pinesl, dýšou svží bezprostedností po-

jetí, detailovaná správnost kroj a pedmt vedlejších dodává jim

životnosti, veselá nálada, kterouž prosyceny jsou, dobe s povahou vci
se shoduje. Vítali bychom moravské genry Liebscherovy co mn(>hoslil)né

první kroky na diáze zajisté nemálo vdné mnohem radostnji, kdy

by na nich na všech, zejména však na Jízd k muzice, jež jadriiýnt

humorem svým by nás nevšedn poutati mohla, nešastná povrchnos

v provedení zas dojem nekalila. Nekladli bychom o sob ani draz na

zamnní kon náruního a podsedního v obraze tomto, kdy by práv
l)oklesky podobné, pro spsob práce Liebsciierovy charakteristické ne-

byly. Typy jednotlivých postav pak, a to zejména ženských, nesou zas

na sob známku oné neušl<?chtilosti a zhrubélosti, kterouž jsme u Lieb-

schera již nkolikráte tak neradi spozorovali, a která v charakteru

lidu moravského nikterak založena není. Nejlépe zdail se z této ady
obraz Návrat z jarmarku Trencmského, milým ovzduším nezkaženého

venkova prosycená scéna, jež by se nám snad ješt více líbila, kdy by

v nás mimodk nebudila vzpomínku na nevyrovnatelné Líbánky Má-
nesovy. Rádi nahlížíme v jednotlivé listy, jež umlec z cestovní mapy
své moravské, eské a slovenské vyal a jež co do bystrého postehnutí

charakteristických tah i co do obratnosti zbžného provedení rozhodn
nad italské studie vynikají. Nemén zajímá nás pak koUekce kreseb

pro reprodukci urených, z nichž obecenstvo jednak techniku práce

podobné, jednak pozmnu, jež ona v provedení koneném pece vždycky

vezme, sledovati mže. Zde shledáváme sé též s nkterými scénami ze

života stedovkého, i s takovými, jež urité výjevy historické nám líí

a z nichž jak co do spsobu provedení, tak co do pojetí a co do

komposice svtelné jedno z ju-edních míst zaujímá Spalováni srdce

krále Fodébrada jesuity na hbitov chrámu Týnského. Také pedvedl

*nám tu Liebscher nkolik illustrací k dílm básnickým, v nž žel

s plnou zálibou vhroužiti se nemžeme, zejména první list k básni

echov Ve stínu Lípy nenese se nikterak onou krásou, oním ušle-

chtilým a epicky klidným tónem, kterým výtvor básníkv nás okouzluje.

Pro úplno- dodáváme, že zastoupen tu jest také genre abychom tak
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ekli spoleenský, a to obrazem V máji, na nmž kvetoucí stromoví

zvlášt pkn se zdailo.

Souborné výstav bratí Liebscber nerovná se produkce ostatnítb

malí eských, íseln ani se tvrtinu. Umlci, s nimiž se tu letos

setkáváme, jsou — až na jedinou výjimku — jména již známá, a také

díla, jež do Rudolfina zaslali, niím novým k charakteristice jejich ne-

pispla. J. Schikaneder setrvává svou staenkou Na výminku,

s miskou suchých brambor v chudé jizbici smutn sedící, na staré

dráze truchlivé nálady. Ani melancholicky neutrální látky neuritého

tkaniva, z obraz jeho nám již známé, se nezmnily, ani chladné svtlo,

kterýmž tak rád postavy svoje obestírá. Výraz tváe jest jak obyejn
zdaile podán, také posnnek situaci dobe motivován. V provedení ])artií

vedlejších nepozorujeme žel pokroku proti pracím starším, ba pokud
perspektivy se týe, Schikaneder — soude dle tchto stn a dle této

podivn konstruované lavice — by nepochybil, kdy by seriosnímu studiu

této základné vdy nkolik prázdných chvil vnoval. Také o Skram-
li kov i nemáme nic nového povdti, a letos výstavu temi portréty

a jedním salonním obrazem jíenrovým obeslal. Dáma a pán z elegant-

ního svta, kteí do moských lázní si zajeli, hoví si po snídani na

terase s volným výhledem na moe; dáma navijí bavlnu, kterou pán
galantn jí drží — tedy motiv zcela prostý a ne práv nový, avšak

dosti zdaile provedený, k nmuž i mdlý, nudný kolorit dobe se hodí,

souhlase s rázem znázornných osobností jakož i s duševním rozpolo-

žením jejich. V pohybech i tváích obou postav jeví se nepopiratelný

pokrok j)roti posledním genrm Skramlíkovým
;
jen nco menší formát

u jtovnéjší kresba, a ítali bychom V moských lázních mezi lepší

salonní genry letošní výstavy. Z portrét vyniká podobizna starší

dámif dosti správnou kresbou ; spsob posezení a držení hlavy jsou

ponkud nucené, modelace ješt ponkud neuritá a v karnaci zaráží

podivná skvrnitos, jež pi podobizn . 421 ješt rušivji vystupuje.

Portrét mladé dámy v lenošce, ve vkusn upraveném salon nenucené

si hovící, je se zejmou péí a láskou proveden. Tvá sliné dámy
jvyhlíží živé z obrazu, jest svže pojata a vrné kreslena, karnace do-

'padla — aspo vzhledem ku svtlé toalet — ponkud tvrdé a tmav.
Barevný dojem celku není v té míe vybraný, jak by se pro podobiznu

z elegantních kruh spolenosti slušelo. Hílé atlasové šaty, ržová
pláštnka, bledá látka kesla jsou o sob pkné malovány, pece však

pouuje nás i tento obraz Skramlíkv, že staí misti dobe jednali,

lyž postavy na svých portrétech se zálibou v šaty tmavé odívali.

Dvma podobiznami jest Šafáovi c na výstav representován.

íednn z nich, mladého hocha v plném tém pohledu elním zobrazu-

ijicího, nemžeme j)r() neplastickou modelaci tváe a podivn trhané

vedení šttce, k zvlášt šastným pra<-ím umlcovým aditi. Za to stojí

\purtrét ohána 1'odipsh'ho, co do podání charakteru a ízné kresby,

zcela na výši umní Safaovicova. Žel že oranžové pozadí, s mocným
^svtlým vousem jednotvárnou sestavu barevnou tvoící, nikterak k vy-

tknutí hlavy nepispívá, a reflex jeho na erné amae dojem ponkud
bizarní zp.sobiij<». Pece však náleží podobizna tato mezi nejzajímavjší

portréty letošní výstavy, a jtíniý pohled jiisných, bystrých oí, z této
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bodré a intellirentní eské tváe vyzírajících, svdí o vzácné schopnosti

unn^-lcov, individualitu originálu svého ))OJniouti. Co obratný portrétista

a šastný pstitel moderní nyní techniky i)astelové uvedl se nám Karel

Svoboda v Sukdole podobiznou mladé dámy, pes štovíkové zelené

pozadí velmi distinguovan psobící, a portrétem malého dévátka,

v nmž, pokud šíje a paží se týe, delikatesa modelace až k mezím
nejasnosti a chabé rozplynulosti zabhla, tváinka však se solidní péí
jest provedena.

Z domácích krajiná a architekturních malí našich, krom
mistra Havránka a Stefana, o nichž jsme se již zmínili, ješt jsou za-

stoupeni: Kroupa pilné malovanou partií z okolí Slavíkovského, Kirnig
zajímavým motivem z Tater, Waldhauser nkterými menšími krajin-

kami, Oskar Fiala nkolika akvarelami a Jan Koula Partit na Labi

úinn komponovanou a duchapln pojatou, což ostatn u umlce hodnoty

Koulovy samo sebou se rozumí.

Generace nejmladší, jež sín naší t. zv. akademie umlecké ne-

dávno opustila, neschází také letos na výstav výroní. Vojtch Bar-
tonk pokroil opt od roku loského spsobem dosti patrným, od-

váživ se na ol)raz podntu historického, Petra Parlée u Karla IV.

pedstavující, dosti pkn komponovaný, v nmž též problémm kolori-

stickým pozornos, u novjších chovanc Pražské školy umlecké ne-

obvyklá, jest vnována. Ten zelenoervený akkord barevný, menšími

partiemi tón svtlých oživený, není arci v dob Matjk a Brožík
žádnou novou vymožeností, musíme však dobrou snahu mladého umlce
uznati, a to též proto, že on jediný z vrstevník svých na strunu

ponkud kepejí a mužnjší udeiti umí. Postavy císae i architekta

jeho jsou arci ješt ponkud toporné, konvencionelní v pohybu, a také

tváe mohly by známé tahy obou osobností historických podrobnji

pipomínati. Co pak úpravy sín a kroj se týe, nechceme, znajíce

znamenitou bohatost rekvisit pomocných ve „sbírkáclí" akademie naší,

na historickou vérnos jednotlivostí písnjších požadavk initi. Vi
chvalné snaze Bartoiikov nad obor nejvšednjší se vyšinouti, vypadá

práce Sigmunda Rudla, jež do každého tahu šttce tém doslovnou

kopií loské zásilky jeho jest, jako vysvdení chudoby, jež by ani

nejmladší umlec si vystaviti neml. i snad clitl Rudl opakováním

téhož pedmtu — dvátka to, poletujícímu motýlu višn podávajícího,

jež v loni nemýlímeli se „Tu máš, i>apejl" letos pak Chtl bi/s, motýlku

se nazývá — svoje pokroky technické zeteln dovoditi, i byl oslující

ideou svou tak unesen, že za dobré uznal ješt jednou ji zvniti, by

vkm budoucím najisto se dochovala? Také o Josefu K liro ví nelze

tvrditi, že pro oba obrazy své, Veerní Selanku a Poslední s bohem

duševní schopnosti svoje zvlášt namáhal. Selanka, odehrávající se na

trávníku velmi primitivn malovaném, jest jeden z tch obrázk, jemuž

se dal zvuný titul, aby vnitní bezpodstatnos jeho se zakryla. Obsaž-

njší a procítnjší jest práce druhá, staec s vnukou na vesnickém

hbitov, ped odchodem s drahým hrobem se louící. Postava kmeta

s cestovní holí v ruce, jenž v hoi na zem poklesnul, rovnž vzdušné

pozadí a zejména nálada osvtlení ranního o pokrocích mladého umlce
chvalné svdectví vydávají. —
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Z ovzduší jednostranností svou unavujícího, jež kolem akademie

Pražské se rozkládá a z jehož tísnivého vlivu jen talenty zvlášt vy-

nikající se vymaniti dovedly, octneme se v proudu svžejším, když

k malim domácím, na cizích uilištích vzdlání své dovršivším se

obrátíme. Z Paíže zaslali nám letos umlci krve eské tyi obrazy

vesms objemu skrovného. Pavel Merwart, jenž se nám ped rokem
svou tak origináln pojatou a s nevšední hotovostí provedenou Scénou

z potopy byl uvedl, seznámil nás tentokráte s prací nco novjší,

s Mladým Mojžíšem mstitelem, na poslední svtové výstav Paížské
medalií vyznamenaným. Jest to práce vysoce zajímavá, jež ponkud
pílišné sledy francouzského vlivu na sob nese, jež snad i v snaze po

effektu trochu daleko zabíhá, ped níž však pes to prese všechno

rádi krok stavíme, a jíž podrobnjší pozornost ochotn vnujeme.

Pedmt obrazu z legendy Talmudské erpaný, mladistvého Mojžíše co

mstitele cti ženy soukmenovce jeho Dathana nám pedvádje, jest

obsažný i malebné vdný zárove. Vroucí cit národní sounáležitosti,

v nmž vražda, kteréž Mojžíš na násilnickém Egypanu se tu dopustil,

hlubšího reliéfu nabývá, okolnosti, za nichž skutek se sbhl, hvzdnatá
noc jižní, poutavé, velkolepé okolí, vše to pispívá k neobyejnému
dojmu, kterým obraz Merwartv na nás úinkuje. Nelze arci upíti,

že v provedení jeho, tak zejména v modelaci nahých tl, ve volb
typ, v samém traktovaní osvtlení noního nejedná slabosf nám na-

padne, že postavení Mojžíše hrd nad mrtvolou Egypana vztýeného,

že pohyb zhanobené Salomity, v osvtleném vchodu domu svého usazené,

hledanosti prosty nejsou, že architektonické detaily z chrámS a nikoli

z privátních obyíUí staroegyptských jsou vybrány. Však naproti tomu
zas mžeme rádi uznati pevnos a jistotu kresby mladého umlce esko-
polského, úinné provedení partií vedlejších a pedevším onen rys no-

blesy nevynucené, kterým se dílo toto v skutku vyznamenává. Tato

noblesa neuniká Merwartovu šttci ani tenkráte, když o pedmt všední

s plným realismem se pokouší. Jest to scéna zcela prostá a každodenní

ze života prostých horal /.' Karpatedi. A pec i to statné dve, jež

štíhlému šuhaji džbán k ústm pozvedá, i družka její, a jako by pímo
ze života všedního na plátno peneseny byly, nezapou, že ruka umlce
v nejlepším smyslu slova distinguovaného se jich dotekla. Jako tato

ob díla poloviního tohoto krajana našeho, podobn též práce Anto-

nína Chittussiho mohou býti jen dalšími doklady k tomu, co ped
nedávném o vzácném talentu obou umlc na míst tomto jsme po-

v.-déli. Jeabiny, roztomilý to zimní motivek eský, Vesovišt skalnaté

l''se Ermcnonvillském (majetek p. Dumasv v Paíži) a Rybník za

šera (departement de lOise) nenáležejí sice práv k nejlepším malbám
Chittussiovým, pece však bystrým, by i povšechným vystižením cha-

rakteru krajiny i nálady svtelné se vyznamenávají. Obé partie fran-

couzské, z nichž Vesovišt hlavní draz na energické popedí klade,

kdežto v druhém obraze zas klidná plocha vody celou pední ás jeho

pokrývá, mohly by býti psobivými pendanty pro rzné problémy kom-
posiní nenucené v nich rozešené. Také Pohled na Hradany vítáme

ta opt se všemi vzácnými pednostmi jeho, akoli prudké svrchní

3Vétlo jemné harmonii jeho plného psobení nedopává.
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Mnichovská k(»l()iiic na.šo, je/ nyní i se žáky taniójší akademie

ji/ íslní' nad nniclce Pražské jiriMlí, odvažujíc se smle již na vlastní

výstavy a asopis odborný, jen /cela nepatrný poet svých representant

do Prahy vyslala. Nejúinjší z prací tchto jest Zdrávas Maria od

Alfreda Seyerta, obraz pro kostel v Hoovicích, rodišti umlcovu,
urený. Jest to práce se zvláštní a svdomitou péí provedená a pkné
myšlená, jež zajisté mnoho obdivovatel nale/ne. Líbezná, sliná po-

stava andla zasluhuje v skutku uznání i se stanoviska stízlivé kritiky

jak pru vhodnou volbu rys nžné tváe, tak pro úpravu bílého roucha po

zemi se vlekoucího. Marii v pokorném postavení „dívky Pán" ped
andlem kleící, nedovedl Seyfert dodati ani výrazu ani typu nad

všednos jjovýšeného, roucho jest však i zde v pkné asy složeno. Strmé

linie, jež skupinu ohraniují, prozrazují, že umlec v oboru malby
ideální nezdomácnél, i nedovede ani zlaté pozadí celé scén dodati

rázu neseného. Zlaté pozadí toto pak iní barevný dojem celku ješt

tvrdším, a sestava bled ržové barvy na šat Mariin a mode jejího

plášt lesklou tou plochou, od níž se odráží, ješt mdleji psobí. Druhá
práce Seytertova, veselý hovor dvou zamilovaných lidiek u plotu nám
rozmarné zobrazující, vyprýštila se dokoná z ducha nmeckého, jsouc

jak typy tak celým rázem svým tak málo eskou, jako by rodilý

Mnichovan tvrcem jejím byl. K okolnosti této nehled jest to genre,

zejména pokud živosti výrazu se týe, zdailý a psobivý.

Lev Lerch, jeden z nejpravidelnjších obesílatel výstav jednoty

krasoumné, na jehož pracích rok od roku tém pokroky stopovati

jsme navykli, osvdil se též letos ve veškerých portrétech i hlavách

studijních co umlec snahy solidní a píle neochabující. Technika pa-

stelová nalezla v nm pstovatele velmi šastného, teba sem tam mo-

deldce ponkud bavlnovit rozplynulou se jevila, neb zase iiovrch pleti

l)irozené hladkosti a pružnosti zadost neinil, což zejména na zádech

mladé dívky za jitra, jinak roztomile malované, nám bylo nápadno.

Z portrétv a studií olejovou malbou provedených zaujímá Podobizna

mladé dámy v prvním sále pední místo, pro svží a jemnou karnaci

pro živé pojmutí a patrné vystižení individuálnosti. Nkteré poklesky

kresby a modelace, zejména na obnažené šíji zjevné, neruší nápadn
dojem celku. Také ob pkné studie, hlava vrásité staeny s obzvláštní

péí kreslená a dívka se španlským límcem, stojí cele na výši talentu

Lerchova. Mén uspokojuje Podobizna jezdcova, pi níž postavení, kresba

i modelace konó, držení jezdce i komposice, co do toporné nucenosti

spolu takka závodí.

S roztomilým genrem, tentokráte na nivy eskoslovanské nás

uvádjícím, Jaroslav Všín se nám pipomél. Uprosted paseky,

v pozadí lesem vroubené, stojí se sklopenou hlavinkou, nad otepí okle-

štných vtví, jivabná dívina v národním kroji, jež vzbudila po-

zornos ba obdiv mladých pán, kteí v lehkém elegantním koárku
paseku pejíždjíce bujné spežení zastavili, aby hezké líko pochválili

a rozpaky dívice se pobavili. Všín nazval obraz svj Poáf/cem ro-

mánu a nai)ovídá nám tak, že podnikavý mladý hejsek as rozmilé

dobrodružství, tak píjemn dlouhou chvíli venkovského života pe-
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rušujíci, ujiti sob neilú. Pvabná je dívina Véšínova k tomu s do-

statek, a také jak se zdá nikoli koketerie neznalá, mraí se sice trocbu

ale neodvrací se, dobe vdouc, že jak ona sama, tak pkn upravený

ústroj její kritickébo zraku samých mšák se báti nemusí. Také
umlcova práce mže se pokud této postavy se týe, jakož i co do

provedení popedí, smle nejpísnjší kritice podrobiti. Jinak arci

má se to se spežením a pány na nm, již by dle vzdálenosti umlcem
naznaené znan vtší býti mli. Tato vada v perspektiv nebyla

v té míe nápadná, dokud obraz výše visel, nyní však, ve spojení s to-

poriiou neživostí v kresb a modelaci koní, ruší dosti citeln dojem

obrazu, jinak tak pkn myšleného i provedeného.

Jediný krajiná eský, jenž talent svj v Mnichov vypstil, Michal

aubtmann, o jehož eckých a jihoitalských krajinách již na tomto

líáfcé úsudek svj pronésti píležitosí jsme mli. pekvapil nás letos

lltrajinou severní, k níž až do Skagenu v Jutsku pro motiv si zašel.

^Piznáváme se, že jsme v tomto pitlumélém nebi, v tžké barv vln

a ve mdlém tahu linií, v ponurém, zamraeném charakteru celiiu ani

,ruky Uaubtmannovy nepoznali. Jedin dobe vystižený ráz krajiny

nálady svtelné, vyvážený arrangement, jakož i energicky traktované

ífpopedí prozradily nám, že máme ped sebou dílo umlce, jenž mluv
barev a linií pírody neorganické podrobné rozumti se nauil. Pece
však vracíme se rádi s umlcem na slunný jih, k chobotu Salamin-

skémti, abychom véné památná místa se zájmem dvojnásobným tu

poznali. Se zvláštním požitkem stopujeme ušlechtilé obrysy hor, ladné

linie popedí a prostedí, jež opakové horizontálu akcentujíce, celé

krajin rázu harmonicky klidného dodávají. Jistou jednotvárnost u vedení

svtla, jež však znamenit úinkujícímu ustupování i)artií zadnjších

na újmu není, jakož i svdomité provedené popedí má obraz tento

s jinými pracemi Ilaubtmannovými spolené.

O ídkých pracích plastických, jež sochai eští do výstavy za-

slali, tentokráte pomlíme. Nkterým z nich vnovali jsme v listech

téciito již pozornost podrobnjší ; modely allegorických soch pro Prašnou

bránu urených, posoudí se pípadnji, až provedeny na míst urení
svého se octnou, úinkem svým znamenitý dojem tohoto snad ncj-

originálnjšíiio výtvoru architektury eské doj)lujíce a zvyšujíce.
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Samohrady.
Komán

od

Vácslava Vlka.

Kniba tetí.

(Pokraování.)

ii-abtí cítil, že by ml tchyni i)odati rychlé vysvtlení, ale zarážel

se i váznul v ei zrovna tak, jako by ml oznamovati, že se

jeho vinou stala hrozná chyba.

„To vás ovšem pekvapuje — " mluvil, jen aby nemlel —
„je to tak neobyejná vc, pravda — však osudným sbébem
okolností — —

"

„Nerozumím niemu," ozvala se opt paní. „Jsem ohlušena,

omámcna — nechápu smysl toho, co mi íkáte. Má dcera pece leží

nemocna?"
„Bohužel —

"

„A v cizím dom?"
„V dom doktora Ludikara, zdejšího lékae —

"

„Tot jako ve špitále!"

„Uchovejž —

"

„V cizím dom, v cizích rukou — !"

„V rukou velmi pelivých, buJtc ubezpeena —

"

„Ani vy u ní nejste!"

„Práv od ní picházím — "

„Co to všecko znamená?" ptala se knžna, mluvíc poád tichým,

unylým hlasem, jako by jí každá Bélova odpov novou ránu zadávala,

o poslední zbytek síly ji pipravovala. „Vy tu na návštvu k nemocné
choti své chodíte do cizího domu ! Jak jest to možno — jak se tam
octla?"

„Léka uznal za potebné —

"

„Jak jste to mohl dopustiti?"

„Nebyl jsem pi tom," hájil se hrab, nabývaje konen pece
pevnosti a výmluvnosti, — „a ostatn, jak bych mohl 1[)ránitj nemu,
co ve chvíli nejvyššího nebezpeenství mlo Danu zachrániti na živé?

Šlo také pvodn jen o njakou hodinu, pak mla býti do zámku
penesena —

"

„Pro se to tedy nestalo?"

„Protože Dana nechce —

"

„Nechce?!"
„Vší mocí se tomu postavila na odpor."

„Tomu, aby se vrátila do zámku?! Z jaké píiny?"
„Z té smutné píiny, že jest nemocna — a to na duchu snad

ješt více než na tle."

Knžna posavad na Bélovi tkvla svýma oima, které vynikaly

tou zvláštností, že blankytné jich kruhy i se zítelnicí všude stejné

záily; bylo do nich nesnadno hledti, podobn jako do slunce, a proti
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obecnému pravidlu: „oko do duše okno" nebylo v jich stálém, nemn-
livém lesku lze ísti, co se v nitru jejím dje. zdali utšené i nelibé

city ji ovládají. Ale nejen v oích, nýbrž i na celém, druhdy spanilém,

nyní již pouvadlém oblieji jejím zdál se ustavin spoívati jeden vyraz.

elo její bylo velmi nízké, za to brada mocné vyvinuta, rty siln

prohnuté konily energickými koutky. Knžna Lydie mla slovem vzezení

velitelky, jež ani rozkazv nepronáší, protože vli její všichni vkol
do podrobná znají a ji s nejvtší zevrubností naplují.

Aby se nco dlo proti jejímu pání, tomu byla zcela nezvyklá.

Kdykoliv se' nco naskytlo, co jí nebylo po chuti, potebovala to jen

projeviti, a hned to bylo zmnno ; nejen služebnictvo a úednictvo,

ale i kníže, manžel její, hovli v tom jejím vrtochm nejednou až do

krajnosti.

A tu pišla na véc, která jí byla svrchovan proti mysli, která

byla v oích jejích zcela nepirozená, o které by jí bylo po tu chvíli

ani ve snách nepipadlo, že jest vbec možná. Slyšela o své dcei

tolik neoekávaných, kormutlivých píhod, dsila se jich, nechtla na

n blíže pohlednouti neku je zapisovati ve svou pamf, spchala pes
né jako pes závratné prohlubn : až ped poslední zastavila kroky, ta

zdála se jí ze všech nejhlubší, a žádný sebe chatrnjší mstek pes ni

nevedl. Že najde Danu v tžkém nebezpeenství, na to byla pipravena,

tím se již po celou adu hodin obírala. Kdy by jí tu byli zvstovali, že

na vky zavela oi, byla by to musila chápati : ale když slyšela, že

leží ve píbytku podízených lidí, a sice u samého zámku, to jí na-

prosto nešlo na rozum.

„Co se to dje!" promluvila po krátkém pomlení.

„Nejsou to z daleka normální pomry, v kterých tu žijeme,"

odpovídal hrab.
„Pece jí nutno pimluviti!"

„Stalo se vše, co se státi mohlo. Vy si nemžete pedstaviti, co

jsem tu zakusil. Až se oité pesvdíte — jen pojdte, liboli vám."

„Kam?"
„Danu navštívit."

„Což pak myslíte — !"

„Pece jest to váŠ úmysl?"

„Do takové místnosti?"

Béla védél, že mluví knžn proti mysli, ale když i ona na nj
dotírala, jako soudce na obžalovaného, uzrálo v nm cosi jako malý

odboj proti jejím rozmarm, kterým by se jindy nebyl odvážil opíti.

„Je to docela slušný dm," ekl nyní s neobyejnou uritostí,

„a lidé v ném hodní jsou nejen vší úcty al»' jmenovit našeho vdku
za svoje neocenitelné služby."

Ale toto drazné prohlášení nepohnulo knžnu Lydii, aby již

nastoupila cestu ku píbytku doktorovic — naopak, její vysoká postava

spustila se opt na mkké sedadlo a ruka dotkla se zvonce.

„Kde jest profesor Lieb-All?" tázala se ani se neolilédaiíc kdo

plnní rozkaz jejích pikvapil.

Vyšlo na jevo, že profesor Llub-AU, juknuli- /, vo/.u >v>LuU|m1,

její Osvícenosti se ptal a bez prodlení k loži jejímu se odebral.
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„Pece tatu Dana nezstane navždy?" obrátila se knížna poznovu

k hrabti — s otázkou sice opt tichou, ale dokonce ne prostou lilu-

bokó nevole.

„To jisté no," odtušil ze strun.
„Musíme uiniti opatení, aby se nyní již do zániku vrátila, když

se to díve nestalo."

„Já bych ovšem rád — **

„Je to píliš okaté, teba tomu uiniti konec!"

„Snad se vám spíše ])odaí Danu ])oiinouti, a já vám za to budu
nad míru vden. Sám si už nic netroufám — mé zkušenosti z i)Oslo(l!ií

doby jsou píliš neblahé, tak že ve mn všem dobrým nadej íni po-

sloužily jak ostrý mráz kvtinám. Optimista ve mn utrpl nejtžší

porážku."

Vida, že tchýn stesk jeho dosti nei)ozorn poslouchá, doložil

Béla s malou tajnou zlomyslností: „O tom arci nepochybuji, že to na

Danu uiní veliký a blahodjný dojem, když u sebe uvidí milovanou

mater. Až si dostaten oddechnete —

"

„Pokám," vpadla mu knžna- odmen do slova, „až i>ijdi'

profesor Lieb-All."

Byla na nj poj)Uzena, když neváhal oj)akovati vyzvání, aby so

odebrala do píbytku doktorova. Pokládala to od nho zrovna za urážku

Po celé tvrtstoletí, co tu byla paní, do žádného ze Samohradských
dom krom zámku nohou nevkroila, a jen v tom se o n ob a>
starala, aby vždy lépe ješt zakryty byly zelení, naež opt drahné

kolem nich jezdila, ani okem o n nezavadíc.

Byli snad jí lidé, kteí v nich zstávali, protivní ? Oni sami byli

daleci takového náhledu. Byla ovšem hrdá, ale k tomu byla knžnou.
Byla vysokého rodu, vysokého postavení, vysokého ducha — bylo to

tak docela v poádku, rozumlo se samo sebou. Byla tak mocnou paní

ve svt a byla jejich panovnicí, ne sousedkou — vznášela se nad

hlavami jejich skoro v takové výši jako hvzda, která se jen nkdy
zrakm ukáže: komu by pipadlo žádati, aby mezi n sestupovala?

Povinností úednictva bylo koiti se jí; že byla pyšiuí, tím se dokonce

necítili poníženi, to úcty jejich k ní ncumcnšovalo, naopak mli proto

ped ní znamenitý respekt. K dobromyslné vrchnosti byli by jist

chovali mnohem menší vážnost. Knžna Lydie, i když tu vedle nich

žila, pohybovala se toliko ve svém vlastním kruhu, jehož áru nikdy

nepekroila; neobcovala s nimi, dbala o n tak málo, jako by jich

nebylo — avšak i to mlo svou velmi dobrou stránku: i oni tudíž

ve kruhu svém zstávali úplnými pány, a jestliže ped vrchností hluboko

své šíje sklánli, mohli k nižším lidem podobn s vysoká se chovati

jako vrchnost k nim.

O knžn Lydii ostatn jen kruhové vysoké aristokracie právem

tvrditi mohli, že jest hrdá, nebof jen v tchto kruzích ji vlastní mysl

nad jiné vynášela, o málokom dopouštjíc, aby se jí rovnati sml.
Nešlechtický dav byl po náhledu jejím nco tak nízkého, drobného,

nepatrného, jako mravení hnízdo aneb roj vel, jehož malicherné

hemžení nebylo jí nikdy píjemným nebo zábavným divadlem. Zvyk

vzdalovati se lidu, štítiti se ho, stal se jí ovšem dávno druhou piro-
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zenosti, nemela k nmu nijaké lásky, ale také se neshodovalo s pravdou,

že by ho mla v nenávisti. Byl jí lhostejný, nechtla ho míti na oích,

nechtla o nm vdti.

Ohrady mezi ním a ní byly tak dávné a tak vysoké, že poklá-

dala za vc nemožnou, by mohly vbec býti pestoupeny. Tu z cista

jasná zef její projevoval náhled zcela jiný, žádal na ni jako pouhou

malikosí, aby uinila, co se v celém živobytí jejím ješt nestalo.

Pravda, mla to uiniti k vli dcei, kterou stihlo neštstí —
ale zda se tím všecko jen více ješt nezhoršovalo? Trpící její dcera

nemla nikdy vydána býti v šanc nepovolaným zrakm takových lidí,

neku pijímati z rukou jich almužnu soustrasti a milosrdných služeb

!

Hylo to pro ni nemístné ponížení, matce zdála se tím dstojnost knížecí

rodiny bráti tžkou úhonu. Na Danu mohla mysliti už jen podobn,
jako by se s ní byla udala nepirozená zmna, jako by byla vstoupila

v mesallianci neb dokonce zmnila víru.

Aby pak ji navštívila v cizím dom, a bol svj nad ní ukazovala

cizím, podízeným lidem, proti tomu vzpírala se všecka bytos její tak,

jako kdy by se mla veejn ped obecným davem nahlas zpovídati

nebo v pirozené nahot ukazovati . . .

Na štstí nedal profesor Lieb-AU na sebe dlouho ekati. Byl to

-ácsátník nevysoké ale sporé postavy, v erném elegantním obleku

s blostnou kravatou, oblých, po knéžsku oholených tváí, pkných
stíbrných, do zadu sesaných vlas, malých kulatých rukou ; každý

pohyb jeho byl rovnž uhlazený jako vážný, hlas jeho lahodný, e
plynná, výmluvná, pesná i ozdobná, jako by tiskl.

Když se v komnat objevil, knžna Lydie uinila dva drobné

kroky jemu vstíc, což u ní bylo znamením neobyejného duševního

pohnutí.

„Vidl jste ji?" ptala se kvapn.
„K službám, Jasnosti."

„ekám tu na váš výrok jako v oistci!"

„Pípad je v skutku vážný. Ale starostlivé mateské srdce Vaší

Jasnosti nesmí se trápiti pílišnými obavami, k nimž po tu chvíli není

podstatné píiny."
Profesor vyložil stav hrabnin, jak jej byl shledal, a naznail

nkolikero možností, které se z nho vyvinouti mohou, dávaje všecku

nadji, že to nemocná šastn pestojí. Knžna vyslechla jej v patrném
rozilení.

„Co soudíte o zdejším lékai?" tázala se pak pitlumeným hlasem.

„Jest to muž velmi intelligentní," odpovdl profesor. „Mj
bývalý žák."

„Neshledal jste, /.v l>\ se byla stala njaká chyba v opatení
hrabéniné? .

."

^Nikoliv, léka vykonal svoji úlohu s pravým porozumním a

8 úelností všeho uznání hodnou."

„A byly k tomu opravdu tak nutkavé dvody, aby dcera moje byla

nmístna u nho a ne dopravena tch nkolik krokfi dále do zámku?"
„Stav paní lirahnkv byl dle všííIio velmi kritický a žádná oiiatrnosf

QSVÍTA
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píliš veliká. Když lidský život visí už tak íkajíc jen na pavuiné,
snadno se promeškáním nkolika okamžikv stane nenai)ravitelná chyba."

„A nemže se nemocná poád jeál pesthovati dom?"
„Zajisté mže — nyní *už beze všeho nebezpeenství."

„Bute tak laskav, vezmete si provedení toho na staros."

Profesor se úslužn poklonil.

„Zmínil jste se jí, že tu jsem?"
„Arci —

"

„Co tomu íkala?"
„Snad ani smyslu slov mých náležité nepojala — není docela

pi jasném vdomí, když horeka dostoupí vtšího stupn."
„Jak brzy zde mže býti?" optala se ješt knžna, když se

uený pán ml k odchodu.

„Za pl hodinky."

Hned potom hrab s profesorem odcházeli ze zámku.
Knžn byla ta plhodinka velice dlouhá, bezpotukrát podívala

se na raíii, která tak zvolna ku pedu se pohybovala. Posléze Ustano-

vená lhta vypršela, však Dany tu nebylo, hrab ani profesor se ne-

vraceli. Knžna jako na jehlách pekala další tvr hodiny, a když

i to bylo nadarmo, vyslala lokaje, aby jí hned pinesl zprávu. P.éžel

klusem do domu Ijudikarovic i nazpt.
„Mám Vaší Jasnost prositi za malé shovní," vyizoval, ../c

nastoupila na chvíli i)ekážka."

„Kdo to vzkázal?"

„Pan profesor rytí von Lieb-All."

„Na jak dlouhou chvíli?"

„Nevyjádil se blíže."

„Jdi se otázat."

Lokaj klusal zase. Tentokrát nevracel se tak rychle, a když se

ped netrplivou velitelkou opt ukázal, bylo mu ihned na tvái vidti,

že nepináší dobrou novinu.

„Jeho Osvícenos pan hrab," hlásil udýchán, „vyslovuje své po-

litování, že se nemže státi po vli Vaší Jasnosti — —

"

„Ješt ne?!" zvolala knžna.
„Ze by Vaše Jasnos darmo ekala —

"

„Jak dlouho?"

„Že na to není vbec pomyšlení ..."

IV.

Ludikar nespchal vyplniti pání hrabnino a pivésti jeptišku

k jejímu loži, an už dobe vdl, že s ní chce jen o zesnulém synáku
svém rozmlouvati, na jeho utrpení, na každé slovo, každé hnutí, každý

pohled jeho v nemoci se vyptávati. Nyní nebylo dokonce radno, aby
ubohá paní choroba svou ješt tímto spsobem jitila a horšila.

Proto byl tomu doktor povden, že se pouhým slibem upokojila,

potom pak celé hodiny o Methodii se nezmiovala; zdálo se, že jí

šíastn vypadla z pamti a že zásluha toho patí Jarošovi a Vlasté

:
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Demoblaf se jich dosyta naposlouchati a na u se vynadívati. Když se

jí oci svíraly, bylo dtem vytráceti se z pokoje, ale probravši se,

pravideln se po nich zase ohlížela a ptala.

Bdní, snéní a blouznní poád se u ní stídalo. Chvíle, kde duch

její byl docela stízlivý a jasný, byly idší a kratší než ty, kde smyslové

její podléhali mrákotám. Co se s ní bylo v noci dlo, neutkvívalo

v pamti její v urité, pevné podob, nýbrž mnilo se pes tu chvíli,

tiše a kradmo — asi tak, jako tvary oblakv na tiché obloze. Vdla,
že pestála hrozné vci, bylo jí, jako by zázrakem byla vyvázla ze

zhoubné 'moci temných duchv — lidé, u kterých nyní byla, ji za-

chránili, u nich našla po nevýslovných útrapách bezpený útulek. Sen

jako by pes tu chvíli usiloval osidlem svým ji nazpt strhnouti v ten

píšerný vír, jemuž vyrvána byla — však probouzejíc se mohla vždy

nanovo si oddechnouti: „Jsem pece spasena . .
."

Svtlo života vnikalo zase do temné spousty, která byla duši její

zachvátila. A kdo tam blahým tm paprskm otevel pístup? Nejprve

malý Jaroš, pak i Methodie. V hynoucí Danino srdce padly první

krpje divomocnóho balšámu, a témi byla její náhle vzniklá náklonnost

k dítti, jež bylo jediiiákovi jejímu tolik jjodobno ; však i potom srdce

její nebezpen stonalo dále. Vera k nmu pitiskla dobroditelku svého

syna. Boue, která se v záptí pes ni pevalila, jakkoliv byla úžasná,

nedovedla zahladiti úinky toho : její srdce bylo nakypcno, aby so

v nm ujíti mohlo sém lásky k lidem.

Také se již ujímalo. '

V jednu chvíli procitnuvši jala* se zraky otáeti po komnat. Ida

pistoupila k jejímu loži, však ona i pak po komsi jiném pátrala.

„liáíte si neho páti?" ptala se komorná.

„Nikoli. Ale kde jsou?"

„Dítky?"

..\no — a ty dobrotivé paní."

..Ped minutkou odešly."

-A snad se*už nevrátí?" •

„O* zajisté — vždy jsou tady."

-Blízko u nás?"

lato otázka byla Idé nejasná.

..Jsme u nich," odtušila.

.Nemocné se povyjasnila tvá.

..Tady je hezky, vidte?" mluvila dále.

Komorná ii(v.'i1i;é1;i )io«;v(iifi. nuk ixciilc tloklúdala I'.i(i:.in \ i

• '-vícenosti léku

„ I eba. jVIlm to dvU y.iiann'tiil\ ick, jfsi im jm nfiii vcíím hoimc. -

Slyfite, Ido, vy to budete spíše vdti: zdali pak jsme my jim kdy
«i'inili nco píjemného?"

„Komu, smímli prosií?"

..Tm hodným paním."

Komorná byla v rozpacirli, »o hom n. i....

.My.slím," pokraovala za okamžik nemocná, „že mne iImm hh
iM/iialy."

„1'aiií doktorov.i / Dsvicenost od maliko :
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„Opravdu?"

„Je zdejší — mlynáe Dralioráda dcera."

„Pec je to tedy pravda, že j«ein ji už prve vídala . . .

Náhle se utajila. Za dvemi zazvonily dtské hlasy, ale rychle

/:is utichly následkem dtklivého napomení.

„Zavolejte je sem," žádala hrabnka.
Když Ida dvée otevela, byla na síni už jen paní liodunová,

dti po jejím pokáráni uprchlý jako zaplašení ptáci. Vešedši prosila za

odi)u^tní, že se zapomnly a paní lirabnku nepochybn vyburcovaly

ze spaní. Dana vrtíc hlavou vztáhla k ní ruku. •
'

„Za odpuštní musím prositi já vás," promluvila. „Víte, co mám
na svdomí? Chtla jsem sob pivlastniti vaše dít. Myslila jsem pi
tom jen na sebe, ne na jeho matku, a když mi ji samo pipomínalo,

málem bych si byla pála, aby bylo sirotkem. Bylo to ode mne híšné —
máte pro na mne se hnvati."

Augusta chopila se ruky její.

„Ne, ne," pravila vele — „jest mi to jen díikazem, že jste se

k hošíkovi mému naklonila pízní, jejížto vzácnost jen jeho matka

pochopuje, ne on —

"

„Dovolíte mi, abych smla spolu s vámi jej milovati a astji
s ním se potšiti?"

„Bude to mou nejvtší radostí."

„Vy jste tu všichni ke mn tak dobí . . . Budu jej nyní stále

zavírati do svých 'modliteb, aby ho bh ostíhal — abyste se na nm
nedožila jiného než samého nekaleného blaha ..."

„A já budu boha prositi," zaše])tala paní Hodanová, hlub«ce

dojata srdeností hrabninpu, „aby vám bolestnou ztrátu vaši nahradil

a zármutek váš zase obrátil v radost ..."

asy Daniných oí se zachvly, sklopila je, umlkla a prsa její*

poala se rychleji zdvíhati. Augusta znamenala, že se tchto strun ne-

mla dotýkati, i pišlo jí velmi vhod, že v tu chvíli do pokoje vstoupila

paní doktorová. Sama' potichu se odvrátila a vzdálila z j)okoje, aby

utajila, zvlášt ped nemocnou paní, že se nemže ubrániti slzám.

Když Dana i)o chvilce ojjt zraky otevela, spatila ped sebou

domácí paní.

„A vy — " ekla vdn na ni pohlížejíc, „co i)ro mne iníte!

ím jsem si toho zasloužila? Jak vám mám dkovati" !

Božena živ se bránila proti takové uznalosti.

„Vy jste jako ta šlechetná jeptiška —

"

„Sestra Methodie?"

„Snad opravdu vaše sestra?"

„Jen drahá moje pítelkyn. Však ona od malikosti vždycky

byla mnohem dokonalejší než já."

„Od malikosti ..." opakovala hrabnka. „Vždy, také my prý

jsme tu po drahná léta žily vedle sebe! Vy byste mi snad už díve

byla své dobré srdce otevela —

"

„Ach, Osvícenosti —

"

„Já jsem vinna, že se to nestalo, vím. Bývala jsem tak krátko-
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zraká — nevidla jsera, co by mn bylo pravým pokladem, pramenem
štstí . . . Jaká to pro mne škoda! Od vás mobla jsem se uiti —

"

Božena pokusila se opt uiniti námitku, ale hrabnka ji nepi-
pustila k slovu.

„Ve vaší spolenosti byla bych se stala lepší. Vy jste tak vý-

borná ž^na, matka . . . Mohly jsme asto bývati pohromad a dívati

se, jak si naše dti spolu hrají. Vaše dceruška je roztomilá jako andílek,

a mluví i jedná tak moude, že jest to ku podivu."

„Ba jest to malý nerozum,'' podotýkala skromn paní doktorová,

..juko poslední v jejích letech." *

Nemocná nedala se tím mýliti.

„Pi ní," pokraovala, „byl by také mj Lajoš býval rovnž
jarý a veselý. Poznávám píliš pozd, eho se mu nedostávalo, pro
býval na svj vk obyejn tak vážný ..."

„Nemá každé dít stejnou letoru," podotkla nazdabh paní

doktorová.

„Já bych so od vás byla nauila neodluovati se od nho . . .

Byla bych ho lépe užila a nemusila sob vyítati — —

"

Na okamžik jí zaniknul hlas
;
pak ozvala se znova

:

„škoda, škoda! . . Snad by byl ani nezemel ..."
„Byla v tom vle boží," hledla ji Božena odvrátiti od bolestných

myšlenek.

Ona potásla hlavou.

„Já bych byla nescházela u jeho lžka — a váš manžel byl by

snad spíše uml pomoci . . . Ach škoda! Musilo pijíti takové neštstí,

abych prohledla, abych také vás teprve nalezla a poznala . . . Te
už se vás nespustím, nebudeli vám za tžko snášeti mne, ženu osudem
/lomenou —

"

„Nebylo by mi za tžku, za^srptala Božena sklánjíc se nad ni,

..\\ cediti za vás krev srdce svého ..."
l>ana otoila jí ruce kolem krku.

-Vynasnažím se zasloužiti sob vaší lásky," pravila, — „mezi

vámi i hru tolik uhntená volnji oddechne. A snad je to v utrpení

mém poslední úlevou a potchou, že jsem ped vykro(>níin z tohoto

-v<ta ješt našla tak upímné pátelství! . .
."

A podobné, jako vera jeptišku, pivinula k sob hrabnka nyní

Božena. V tom okamžiku jako by s ní spadlo všechno hoe, ano do

prsou jejích zavlál dech blaženosti zrovna nebeské. 1 její obliej jako

v promnni zazáil . , .

Brzy potom upadla zas ve dímotu. Když pozdji pišel Béla,

zvdla o jiítomnosti jeho leda jen jako ve snách. Po jeho odchodu

protrhnuvši se poala na posteli povstávati.

..('ím vám mohu p,osloužiti?" ptala se jí Božena.

.. liáda bych se i)odívala ven," dostala v Ofipov.

..Z pokoje?!"

..Teba jen z okna. .le^t tam ninoliu .-,iiehu?"

Již se zase všechen ztratil, jak na néj teplé slunko vysvítilo."

..Ale nyní je venku tma, vite?"

..Nikídi, jest tam hezky jasno."
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„Má sem vaše sestra daleko?"

„Moje sestra?" opáila bezdn liožena.

„Ano — jeptiška —

"

„Sestra Methodie snad? .
."

„Dobrá Methodie. Tuze daleko?"

„Jen malý kousek cesty."

„A pece tak dlouho nejde!" vzdychla. hrabnka. „Aby tak byla

zbloudila ..."
„Rate býti bez starosti —

"

„Lekám se, co by také ji mohlo potkati! Kdy bych jí mohla
vyjít naproti —

"

„Bude tu za malou chvilku— zcela jist."

„Musím se s ní vyrovnati. Víte, jakv poklad mi tu odevzdala?"

„Poklad?"

„Na svt pro mne nejdražší — vlasy mého Lajoše."

„V skutku?" zvolala domácí paní.

„Byla jsem tak pohnuta — jednala jsem nerozvážné. l'rijala a

odnesla jsem s sebou všecko. Musím to napraviti a polovici vrátiti jí."

A hrabnka projevovala nyní tak velikou touhu po Methodii, že

doktor sám uznal nezbytí a chystal se, aby jeptišku pivedl.

V tom objevil se v dome profesor Lieb-All. Promluviv nejprve

s iiUdikarem odebral se s ním k hrabnce, v jejíž mysli návštva jeho

vzbudila nové peludy. Chvilku poslouchala jeho lahodná, lichotivá slova

ndky, ale nepokojn, pak promluvila:

„Nyní však mi eknte pravdu."

„Prosím, Osvícenosti."

„Jest pece ješt njaká nadje?"
„Ta nejlepší!"

„Již mne neklamte!"

„Dojista ne. Pi náležité opatrnosti nabude Vaše Osvícenos zase

úplného zdraví."

„Neptala jsem se na sebe!"

„Ne? Na koho tedy?"

„Na svoje dít."

Ani sám mnohozkušený profesor nedovedl docela utajiti, že jej

toto j)odotknutí pekvapilo. Rychle však se vzpamatovav jal se nemocné
ohlašovati, že se mže tšiti na svou jasnou mater, ana k ní z Prahy

pichvátala. Chtl touto novinou zpsobiti v mysli její mocný dojem

a zaplašiti z ní šalebné pedstavy ; i dosáhl aspo toho, že Dana
o dítti svém umlkla, však ani o jiném již ped ním slova nepenesla.

Ozvala se teprv zase nkolik minut po jeho odchodu.

„Methodie tu již brzy bude?" ptala se Boženy.

„Co nevidí."

„Vy, Ido, nesmíte tu prodlévati."

„Já, Osvícenosti?" zarazila se komorná.

„Vy se strachujete nákazy."

To byla jen pouhá pravda — slena se v duchu hrozila, že se

tu nyní už jist objeví jeptiška, picházejíc rovn od lovka stíženého

neštovicemi,
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„Ach nebojím," chvátala ujistiti svou velitelku — „na nnie do-

kuuce nemyslete! Když se neráíte báti o sebe —

"

„Pro mne nemá býti nebezpeenství menší, než j)ro mé ubohé

dité," pravila hrabnka. „Podlehneli ono své nemoci, a umru také já.

Yy ale vzdalte se od jeho lože," dokládala ukazujíc oima na Jarošovu

postýlku. „On jest také dobré jeptišce zvyklejší ..."
„Uite jí po vli," pošeptala Id Božena. „Odejdte na chvíli —

ona se upokojí a zapomene."

Komorná poslechla. Venku se na zahrádce setkala s paní Hodanovou.

„Nuže?" ptala se tato, vidouc, jak vší hlavu.

Ida ukryla obliej ve dlaních, potáshx bolestn hlavou i zalkala

:

K jinému se neschyluje, než že i ji pán bh k sobe povolá! .
."

Augusta zalomila rukama. Jaroslav, který pi tom stál, hned j)otom

(mÍ matky odbhl.

„Vlasto!" volal. „Vlasto! Jestli pak slyší?"

Dana položivši se obliejem k dtské postýlce, pestala nahlas

mhiviti. Chvilkami se rty její beze zvuku pohybovaly nebo z nich vyklouzlo

nesrozumitelné slovo, však Božena si dle jejího vzezení slibovala, že

spánek její te drahné potrvá.

Než ubhlo pl hodiny, otevela nemocná pojednou oi, v^ak

hledla velmi mdle.

„Slyšíte?" ozvala se tžkým jazykem.

Božena k ní pistoupila.

„Její kroky. Už jde," pravila Dana, i odsouvala jemnou rukou

domácí paní, aby vidla na dvée.

Tyto se po nkolika okamžicích v skutku tiše otevely, však

neukázala se v nich oekávaná Methodie, nýbrž hrab Treuland s profe-

sorem Lieb-Allem.

Nemocná sebou prudce pohnula, oi se ji široce rozevely. Když
-!• pesvdila, že ji neklamou, nazdvihla hlavu, popatila na postýlku

a vyrazila ze sebe bolestný výkik. Všichni pospíchali k ní.

„Klamali mé!" zabdovala ona. „Jest mrtvo!"

Hledli ji ukonejšiti — ona odvracejíc se od manžela vztahovala

nico k Božen.
..Necht mne u sebe!" volala. „Nedopouštjte, aby m mocí

odvádli!"

1 propukla v lítostivý plá.

„Drahá Dano! Nebudeme t odvádti!" ujišoval ji Béla. ., líiiiF

si, kde ti libo — jenom se upokoj !"

Ale všecky pímluvy zstávaly bez úspchu. Danin plá promnil
-' v keovité stkaní, až celým tlem jejím opt poala tásti zimice.

„Tu to vidíte!" pravil hrab rozhorlen k profesorovi. „Máme
snad odpor její lámati hrubou násilou? a dsiti ji, až by docela pišla

o rozum? Ne, už ji tím nedám trápiti — rozhodné ne! Tady pestávají

staré pedsudky!"
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Polovici ei této mluvil už jen sám k sobe, nebo profesor zas

ji/ obracel svj zetel k nemocné, kdežto on, její muž, nyní ješt méné
než dív sobe mohl tajiti, že k utišení jejímu leda jen tím pispéje,

když se jí nebude ukazovati.

Hrud jeho peplnna byla pocity nad míru nelibými. Když pišel

po druhé sluha od knžny, hrab vyslechnuv na síni jeho dotaz ml se

co držeti, aby hnv jeho bouliv nevybuchnul.

„Povz Její Jasnosti, že na to není pomyšlení!" zvolal. „Ne-
miiželi ona se namáhati sem, nemžeme my pro její pohodlí penášeti
nemocnou, když snad jižjiž umírá!"

Dan se zrovna v tu chvíli ulevovalo. Jakmile tlo její pišlo

zase do klidu, promluvila k Božen, která s obma doktory u ní

meškala: „Pec bych ji ješt ráda uvidla . .
."

„Methodii?" uhodla ona snadno. „Jest tady, eká — mže ihned

pijíti."

„A dítky též . .
."

Za minutku vstoupila jeptiška s Jarošem a Vlastou.

„Ajhle, povdomá tvá," podotknul profesor Lieb-All spativ ji.

„A práv tady se opt shledáváme."

„Pochválen bu Ježíš Kristus," pozdravila ona se sklopeným

zrakem, jdouc rovn k nemocné.

Jaroš poskoil k paní doktorové.

„My jsme se modlili," oznamoval jí hlasit.

„To je hezké," dostal v odpov, — „s Vlastou?"

„Já s Vlastou jen trošku — v lékárn, víte? Ale ona — paní

jeptiška — mnoho."

„Tak se neíká," spchala mu Vlasta opraviti e, „íká se

velebná sestra."

Ale on tentokrát na ni hrub nedbal, maje hlavu plnou jiných vcí.

„Vy jste se modlila za mne," pravila hrabnka k Methodii, vele

jí ruku tisknouc.

„Pán dopustil na vás zkoušku," odvtila eholnice svým jemným,
tichým hlasem. „Navštvuje tak své milé. 1 náš Spasitel pil hoký
kalich a nesl tžký kíž. Následujme ho."

Nemocná ochotné jí hlavou pisvdila.
„Dvujte v boha, on zase zhojí všechny rány a odejme od vás

všechny tžkosti."

„A volá vás?" ozval se podle ní Jaroslav, dychtiv na hrabnku
pohlížeje.

„Kdo, mé dít?" tázala se ona.

„No — pán bh."
„Ty to víš?"

„ekla to ta jiná paní — ze zámku. Volá?"

„Ano, volá."

„Jist? Já nic neslyším."

„Já slyším dobe,"
„A co vám íká?"
„Abych šla k nmu."
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„Do nebe? Že vám dá kídla?" ptal se hošík a neekaje na

odpov dokládal: „Prý umíráte."

„Ale Ajoši !" zakikovala jej Vlasta.

I Božena a Methodie chtly takovým jeho eem uiniti [títrž,

ale hrabnka otoila kolem nho ruku a slovem i pohledem jej po-

vzbuzovala, aby jen mluvil.

„To jsi také slyšel?" ptala se s laskavvm úsmvem.
„No."

„Kdo to pravil?"

„Ten pán — víte — pan hrab. A je to pravda?"

„Pravda, mé dít."

„Bože chra!" odpírala horliv Božena. „Co to pleteš, hochu?

To pan hrab jisté nerekl!"

„Ba ekl!" stál Jaroš na svém. „Že, Vlasto?"

Vlasta, jakkoli nerada slyšela, že to prozradil, pece nemohla

svditi proti pravd, i mlela.

„Není teba," vece hrabnka pokojn, „abyste pede mnou ješt

nco utajovali." ,

„Neiníme toho," ujišovala ji živé Božena, „dít je na omylu —

"

jDít má pravdu."

„Nikoli — nadarmo byste si pipouštla tak korrautlivé my-

šlenky —

"

„Kormutlivé?" opakovala s dojemným klidem nemocná. „Já ráda

umru."

A v pravd, pohled její se opt vyjasnil, jako by jí byli zvsto-

vali peradostnou novinu.

„Odebrati se za svým díttem," dokládala, když Božen nad tím

ua okamžik jazyk onml, „spojiti se s ním nerozlun, dojíti s ním

|Véného pokoje, to jest mé nejvyšší pání ..."

Božena obrátila se k mužovi a profesoru Lieb-AUovi; oba pi-

stoupivše zaruovali se hrabnce, že život její dokonce není v takovém

nebezpeenství, jak se domnívá : ale vše bylo nadarmo, nedala si to

vymluviti, že se piblížil konec její.

„Pivete mi knze," žádala, „a se smíím s bohem. A pijde

také mj manžel."

Béla všecek bledý pikvapil.

„Snad jsem prve mluvila i jednala pomatené," pravila liiahiika,

pohlížejíc na oba lékae, „však nyní doufám uznáváte, že jsem i)i

zdravém rozumu."

Pomlela, až jí to potvrdili; pak pokraovala:

„Chci uiniti své poslední poízení —

"

-Dano!" hrozil se hrab,
.. — a nechci, aby bylo záminky, pro kterou by se mé poslední

vale nešetilo. A jest vle má, aby tlesné i)OZstatky mé uloženy l)yl\

ne jinam než podle mého dítte, zde v Samohradské hrobce."

IVnnila opét krátkou pestávku, ale nikdo z pítomných neodvážil

I použiti k tomu, aby nemocné vpadl do ei.
„Duši svon porouím do milosti boží," promluvila ona hlasem
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patili' slábnoucím. „Tebe," pozdvihla oi k Bélovi, „a komu jsem koli

v em ublížila, prosím za odpuštní."

„Moje drahá choti !" vypravil ze sebe tesoucím se hlasem Hela.

„Vždy se nelouíme — vždy budeme dá bh ješt dlouho živi a

zdrávi — !"

Ona neposlouchajíc ho obrátila tvá k Methodii a Božen.
„Vám nemohu již splatiti svj dluh," pravila. „Dkuji vám z té

duše. Dopejte mi nadje, že m zachováte v pamti, že asem pijdete

k mému hrobu a pomodlíte se tam ..."

Potom vztáhla ruce po dtech a pohladila je, cosi šeptajíc —
bylo to jist vroucí žehnání.

„Slíbily jste mi," ekla potom tichounko,- „že budete nositi kvtiny.

Bude mi to milo ..."
Vzdychla z hluboká, objala pevné JaroŠQ a zavela oi.

„Bylo t)y možná — ?" vydechnul hrabe, udšen na doktory ])o-

hlížeje.

Oba zavrtli hlbvou.

„Utkvla na té myšlence," zašeptal profesor Lieb-All, „odmlou-

vati jí, píti se s ní mohlo by škodlivji psobiti, než nerušiti niím
její domnnku, která se jí samé za chvíli ukáže lichou."

Pes toto ujištní nepestávala ženštinám — byly se také již

Ida i paní Hodanová do pokoje vkradly — po lících kanouti rosa.

Všichni varovali se porušiti nastalé ticho, i Jaroš byl dosti dlouho

jako pna.
„Vlasto!" volal k sob potom pólo šeptem svou spolenici a

uitelku.

„Co chceš?"

„Takhle snad se umírá?"

„Nejspíš," vzdychla dívenka.

Po chvilce nemocná chlapce pustila i sepjala na prsou ruce.

„Zpovídám a vyznávám se . . ." šeptali její rtové.

V tom venku na cest ped domem zastavil koár.

„Její Jasnos," upozorovala Ida hrabte.

On jen posvdil hlavou. Za to spchal Ludikar tak vzácné ná-

vštv v ústrety; také Pražský profesor vítal knžnu již na síni.

„Mj bože," vzdychala ona, „sotva na nohou stojím, jak jsem

polekána — !"

Lieb-All ji ubezpeoval, že hrabnin stav se dokonce nezhoršil,

že snad jen trochu více blouzní.

Béla pozdravil tchýni svou teprve v pokoji a pedstavoval jí

paní doktorovou i architektovou, ob o Danu nad míru zasloužilé.

„Dkuji — dkuji," šeptala ona kynouc hlavou a sotva se jich

zrakem dotýkajíc. Pokoj zdál se jí naplnn celým davem lidu, na tvái

vyskoil jí neobyejný rumnec.
U jeptišky se hrab zarazil, byl si jí po tu chvíli sotva po-

všimnul.

„Velebná sestra Metbodie," pevzala Božena úlohu pedstavování,

„která s^nu Vaší Osvícenosti v nemoci jeho — —

"
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íivad —

položila

.,Ach odpuste," ujal se hrab kvapn slova „že jsem pos

netušil jsem — — zvláštními díky jsem váín povinován!"

Knžna octla se zatím u Danina lože. Nahnula se k ní,

ji jiravici jemn na hlavu. Ona pootevela oi.

„Já jsem to, moje dcero," promluvila matka.

Nemocná nkolik okamžik mlky, zkalenvm zrakem na ni patila

.Trpíš?"

„Už ne . .
."

„Jsem tu, abych t provodila dom."
„Provodila," vece Dana sotva srozumiteln. „Provodila

vodila — do hrobu ..."
I pohnula mdle rukama, jako by je chtla pozdvihnouti.

„Již mé oblékejte," pronesla opt tžkým jazykem.

„Ido!" kynula knžna komorné.

„Dejte mi," pokraovala nemocná s pestávkami, „svatební

do rakve . . . Tak — všecko jest odbyto . . . Zvdny huí .

ni vezte ... Do krypty . . . K mému Lajošovi ..."
(1'okiaéovám'.)

pro-

šaty —
. . Již

Pan profesor.

¥

clizbu má jen mládeuccky prostou,

t)l^v každém kout haldu tlustých knih,

Š vedle myrty v okn bujn rostou

T celé trsy rží msíních
;

' na zdi staré obraz jeden visí,

pavouiskem síka utka*ná

závojem svým na nm cloní rysy

velikého otce Jungmanna.

U stoleku nad knihami bádá

profesor již na ticátý rok

;

sníh mu zvolna do kadeí j)adá,

líce zvadá, uklání se bok,

jen to srdce ješt buší mladé,

a mu dávno boue zavály

chvíle sn, kdy v bezu na zahr;nl

Lence líbal rtík koraly.

Žije nyní jen t mladé chase,

které loská moudros pedivnou,

jíž však srdce pi velebné kráse

eských verš spíše oživnou,

nežli adou [)ravidel a vzor,
dle nichž 'krása prý je ulita;

víc než obsah žuly, ruly, svoru

zvés ji tší, jak žil Hubíta,
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Zná ty mladé eských syiiii hlavy,

ví, že staí jiskra i)raiiialá,

aby v plamen lásky k vlasti žhavý

mysl jejich jará zaplála;

vroucím slovem do tóch duší dmýchá.

na postupu — což mu záleží?

žití jeho rados všecka, pýcha

patí jí, té eské mládeži

!

Sotva prázdnin klidné pijdou doby,

širák starý na skrá posadí,

chytne hl, již obr Žižka zdobí

a již kluše jako za mládí

dál a dál v ty kraje naše lepé,

v luhy plné nejdivnjších krás

a to srdce radostn mu tepe

a z tch oí štstí záí, jas.

S každou tetkou zastaví se v poli,

na palouku sedá u dtí,

ve vsi na tá zajde do stodoly,

kde dav mlatek ryné repetí

;

váží cestu pes hrudové lány

tam, kde pasák jae haleká,

díví šátek peste kvtovaný
pivábí ho k sob z daleka.

Jsou již známy dlouhé jeho šosy,

jež se za nýn vlní po vánku,

i ta bláhovos, že snažn prosí

za jedinou všude zpvanku,
jakých mnoho z hrdel jejich puká

na pastvišti, v poli na líše,

a že stará, tesoucí se ruka

v listy žluté všecko zapíše.

V dálný jih když tažní letí ptáci,

babí léto padá na kvítí,

ze své toulky k domovu se vrací.

Ó, co potom teprv procítí,

když ty skvosty nasbírané adí

!

Nad elem jak vanul by mu šum

kídel mkkých zlaceného mládí,

jimiž let chtl až k nebesm.

Povzdech lásky asné zakopané,

ten dech mrtvý svadlé nadje,

vn, která z nivy eské vane,

když se kvtem jara odje,
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náek trpký utýraných skrání,

který srdce citná probodá,

potom jako klidné oddýchání

pedrahého jeho národa!

A'. 7. liais.

Rozhledy v djinách souasných.

v Praze, dne 20. ervna 1885

Amerití ccho\é v staré vlasti. — Volby lio finské rady. — MiuiBterská kriae v Anglii
a Itálii.

Radostnou událostí v národním život eském byl píchod eských
hosti z Ameriky do staré vlasti. Národní divadlo, zbudované z píspvk
všeho lidu eského, stalo se též spoleným pro všechny echy pojítkem

a pítažlivos jeho úinkovala nejen na Cechy a Moravu, odkudž ne-

malý poet divadelních vlak do Prahy byl vypraven, ale i na msta
a koniny mimo obvod koruny eské, Vídeií, Peš£ a j. a posléze i na

Ameriku. Již loni pojali echové ve Spojených státech usedlí (potem
pes 200.000) myšlenku navštíviti též národní divadlo a vypraviti

k tomu cíli zvláštní lo. Myšlenl^a ta stala se letos skutkem. Dne
28. kvtna opustil velký ^oet "úastník Chicago, v Novém Yorku
shromáždili se pak všichni i z ostatních míst, a vstoupili dne 1. ervna
na \ód VVestfalii, s nížto propluvše Atlantský oceán stihli 13. na. do

ílamburka a 15, do Prahy. Na poes jejich uspoádány mnohé slav-

nosti a troje slavnostní divadelní pedstavení. Rovnž velkolepé pijetí

uchystáno jim na Karlov Týn a v Plzni.

Nejdležitjší politickou událostí byly lolbt/ poslanc do išski'

rady na nové šestiletí snmovní. Volebnímu ruchu vymena byla po-

mrn krátká llita od uzavení íšské rady (22. dubna) do konce

kvétna. Dvrníci národa eského vydali 22. kv. volební provolání,

v némž vyslovují, že mnohá nadje naše se nevyplnila, a nejedná vc,
jež byla píinou vstoupení do íšské rady a jíž žádati národ náš jest

oprávnn, že eká ])0sud svého vyplnní; i dokládají, kolik tu zavinila

nepekonatelná moc ])omr a ])ekážky nastavené z minulosti, od zá-

stupc lidu že lze žádati jen i)Octivou, neúnavnou ])ráci a kárati že

sluší jen vinu, nikoliv nezdar neb nedostatek sil. Jako na patrnjší

výsledky innosti poukazují na úlevy v dani gruntovní a v zákonu proti

lichvé, na celní zákonodárství k ochran prmyslu, na živnostenský ád,
ochranu dlnictva, zlejjšeni plat chudšímu duchovenstvu, sestátiiování

drah ve prospch obchodu a prmyslu, na píní dráhu i)ro zanedbaný

jih eský, na zvýšení úvru státního, na zízení eské university, škol

prmyslových, odborných a stedních, na rozšíení práva volebního.

^Rovnoprávnosti národní zjednáno ne sice i)lné, ale aspo opravdovjší

}ir()vádní až do nejvyšších instancí." Stanovisko k historickému právu
I t>k koruny oznaují slovy: „Samosprávu v historickém podáni našeho
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království, v diplomu íjnovém a samé ústav založenou, kteráž jednot
a moci íše není závadou, zastupovati bude nám i dále povinností;

nebo jest takové pesvdení naše, že jenom z dslednébo rozvoje

práva sebeurcovacíbo, piznanébo všem pirozeným lenm státu, mže
vykvésti opravdová svoboda, nikoliv pak z neobmezenébo sílení všemo-

lioucího, všecku samoinnos dusícího, vše požírajícího byrokratismu."

Dále osvdují dobrou vli vyrovnati se s Nónici, však ohrazují se

proti jakémukoliv privilegování nminy. „Svobodomyslnos svou do-

kázali jsme a dokážeme bohdá i dále, a to více skutky než zvunými
frásemi." Posléze vyslovují se proti scparatismu a výlunosti a hájí

zásadu, aby poslanci byli zástupci celku národního a nikoliv nkterého
jen stavu neb zamstnání.

Volby v Cechách vypadly vítzn pro národ eský, /cjiiiena uká-

zalo se, že rozšíením práta volebního na ptizlatové poplatníky utužila

se jednomyslnos voliská a organisace národní. Vidti z tolio, že demo-

kratický základ jest prospšný vývoji eské národnosti. Kdežto mezi

ústaváky zpsobil rozklad, objevila se u nás jednomyslnos tím vtšími

ísly. Ve venkovských obcícli, jež úhrnem volí i-iO poslanc, zvítzili jsme

jako posledn v 18; nmecko- ústavácká strana zvítzila v 11 okresícli,

jeden ztratila, skupinu totiž lianškrounskou, kde zvolen Heinrich, i)í-

vrženec hospodáské strany nmecké, více autonomista než centrulista,

jenž v otázkách rovného práva hlasovati bude s pravicí. Ve volební

skupin Kašperskohorské, Hartnianické, Vimberské atd. zvolen byl

i tentokráte kandidát národní, kn. Sdíwarze^iberg, a proti nmu s na-

pjetím všecb sil kandidoval dr. llerbst. Ve skupin mst (32 posl.)

získali jsme jeden mandát, i zvoleno 17 eských poslanc a 15 aista-

váckých. V obchodních komorách, jež zastoupeny byly dosud 7 nme-
ckými ])oslanci, získali jsme 4 poslance (za obch. komory Pražskou,

Plzeskou a Budjovickou) a protivná strana podržela 3 (za komory

Libereckou a Chebskou). Ve velkých statcích (23 posl.), kde pi ped-
posledních volbách kompromisem zvoleno 10 konservativních a 13 ústa-

váckých kandidát, zvoleno tentokráte 17 konservativních, kteí vstoupí

do eského klubu, a 'i ústaváckých. Celkem ítala z ech protivná

strana v poslední íšské rad 48 poslanc a eská 44, nyní ítá eská
50 a protivná 35. Krom toho 1 mimo klub. V táboe nmeckých
ústavák v echách objevila se zvláštní nevole proti starým poslancm
rázu Ilerbstova, Wolfrumova a Streeruwitzova, nad nimiž zvítzili kik-

lounští kandidáti rázu Knotzova, Pickertova a Boos-Waldeckova, kteí

starým znalostí vcnou z daleka nemohou se rovuati, za to však vy-

nikají tím vtší nesnášelivostí národní a štvástvím. Sám llerbst propadl

v dosavadním svém okresu proti Pickertovi, jako jinde proti Schwarzen-

bergovi.

Na Morav neml volební boj takového úspchu jako v echách.

Ve venkovských obcích ostal starý pomr, 8 eských poslanc a 3 z pro-

tivné strany. V mstech dobyta skupina Kromížská, i zvoleni úhrnem

3 našinci a 10 ústavák. V obchodních komorách zvoleni jsou 3 Nmci,
ve velkých statcích kompromisem 4 ústavovrní a -5 stední strany,

z nichž 2 jsou pravici blízcí. Zde utrpla naše strana ztrátu 5 man-
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dát; protivná strana ostala pi svých 20, poslanci stední strany roz-

množí nepochybn klub Coroniniv, jenž sousteuje v sob poslance,

ii/to nesouhlasí s levicí, ale také neprohlašují se pro pravici.

Ve Slezsku zvolen od venkovských obcí jako dosud 1 našinec,

2 z protivné strany a 1 bez klubu na úkor levice, za msta 4 a za

velké statky 3 ústaváci.

Slovinský národ zvolil v Krajin jako posledn 5 svých poslanc
za venkovské obce a 3 za msta, vo velkých statcích zvolen- 1 ústavák

a 1 mírnjší, jenž vstoupí do klubu Coroniniova; v Korutanech zvolen

s pomocí slovinských rolník ministr Pino, tedy pívrženec pravice, ve

skupin Celovecké, jižto posledn zastupoval ústavák, ostatn ústaváci:

za venkovské obce 3, za msta 3, za obchodní komoru 1 a za velké

statky 1. Ve Štyrsku zvolili venkovské obce 7 národních a konserva-

tivních poslanc, ztracen tudíž I mandát, ostatn zvoleno za venkovské

obce 10, za msta 8, za obchodní komory 2, za velké statky 4 ústa-

váci ; v Terstu zvolen 1 Slovinec a 3 Italové, kteí vstoupí do klubu

Coroniniova. — V (iorici a Gradišce zvoleni 2 pívrženci pravice a

2 Italové, v Istrii 1 pívrženec i)ravice a 3 Italové. I tito Italové sešili

as klub Coroniniv.

V Dalmácii národní strana zvítzila ve všech sborech, zvoleno

\(' venkovských obcích (kde posledn zvítzil 1 separatista) všech (i,

v mstech 2 a od velkých poplatník 1 národní poslanec.

V Halii utrpli Rusíni znanjší ješt než ped 6 lety porážku.

\ •' venkovských obcích zvolen pouze jediný rozhodný Rusín, Kovalský,

jenž s dvma jinými haliskými poslanci (Kallirem a Sochorem) vstoupí

do klubu Coroniniova, dále zvoleni 4 rusínšti autonomisté, kteí pjdou
s jiravicí a snad i vstoupí do klubu polského-; ostatn vesms Poláci

potem 56.

\ Bukovin z 9 mandát pipadá (i pravici a 3 levici.

V nmeckých zemích veden byl tuhý volební zápas. V samé Vfdni

došlo v nkterých okresích až ke krvavým výstupm. Potšitoluý úsj)cli

jest ten, že ve tyech okresích hlavního msta propadli kandidáti

ústavátí a zvoleni odprcové jejich, 3 demokraté rázu Kronawetterova

a I antisemita, kteí ostanou mimo levici. Mimo to zvoleni v Dolních

Rakousích ješt 2 antisemité, a ve venkovských obcích 2 pívrženci

pravice. Celkový výsledek jest ten, že pravice bude míti 2 poslance,

(dosud mla ješt 2 za velké statky a 1 za msta, jež ztratila), levice

29 (proti 32 dosavadním) a mimo klub že ostane 6 poslanc. V Horních

Rakousích pipadá ze zvolených 17 poslanc 10 pravici (7 za venkovské

obce jako dosud, a k tm 3 za velké statky, kde nyní zvítzili konser-

vativci), a 7 levici (6 za msta proti dosavadním .5 a 1 za obchodní

komoru). V Solnohradech zvoleni jako dosud za msta 2 ústaváci, za

venk. obce 2 a velké statky 1, jižto díve hlásili se k pravici, j)()tom

však položivše vetší draz na své némectví se odtrhli, a tvoili nékolika-

hlasou frakci Lienbacherovu. V Tyrolích prosadila konservativní strana

ve venkovských obcích íí poslanc (prve 8), v mstech 2 a velkých

statcích 2 (prve 1), z mst sesílí 2 posl. levici (dosud 3 a 4 za velké

statky), z ostatních poslanc pipadne f) Ital klubu Coroniniovu, 1 posl.
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mimo klub. Z Vorarlbcrka ostanou pravici jako dosud 2 konservativni

poslanci za venkovské obce a levici 1 za mésta.

V nastávající íšské rad ítati bude j^f^^^ice 188— 190 hlas;
nejetnjší bude klub eský potem 66 poslanc, pak klub polsky

potem 56 posl., k nmuž družiti se budou 4 autonom. Rusíni. Klub

Coroniniv ítati bude 22 len, poslanc bez klubu bude 12. Na levici

poítá se 129 hlas. Na levici nastal však do jisté míry rozklW.

Ilerbst snaží se zachovati jtouze jednotnou levici, jež by k sob poutala

i mírnjší živly a byla ku vlád schopna. Plener však s poslanci „íz-;

njšího tónu" zizuje nmeckoti stranu národní, v níž chce též slouiti

všechny poslance nmecké. Strana ta, jež asi zpsobí mnohé boulivé

debaty, odpuzuje živly mírnjší a stední, jimž písný tón není po chuti.

Nmecká národní strana skuten se ustavuje a nechce míti s Herbstovou

ani vedení spolené, alebrž dohodovati se toliko od pípadu k pípadu.

V Anglii stala se dosti neoekávan zmna ve vlád. Pi roko-

vání o rozpotu octnula se 1. ervna vláda Gladstonova v menšin;
znanjší poet liberálních poslanc nedostavil se do schze a konser-

vativci s pomocí Iran zamítli požadovanou da z vína, i)iva a lihovin,

z jejíhož pijetí Gladstone uinil otázku dvry. S odpovdností za

zamítnutí pijali konservativci též povinnost zíditi novou vládu. Po
mnohých prtazích uvázal se v úkol ten vdce konservativc ze snmovny
lord, Salishury, a dle starého zvyku má býti pedseda ministerstva

vybrán ze snmovny poslanecké. Z elných osobností povoláni ChurchUl

za ministra pro vci indické, Ilicks-Beach pro finance, Noifhcote —
jenž dosavade byl vdcem konservativc v parlament, nyní však jme-

nován hrabtem — peloží tžišt své do snmovny lord atd. Salishury

však chce ujíti se vlády jen s tou podmínkou, když mu vdcové libe-

rální strany, jež v parlamentu má vtšinu, dají ujištní, že do nových

všeobecných voleb (jež konati se budou v listopadu t. r.) nieho ne-

podniknou proti vlád konservativni.

Též v Itálii i)ropukla krise ministerská; vláda Depretisova

a M-anciaJova. podala žádost za propuštnou, jelikož jen nepatrnou

vtšinou parVament vzal na vdomos odpov Manciniovu stran kolo-

niální politiky a vtšinou jen 4 hlas pijal rozpoet ministerstva za-

hraniních vcí. /. J. Toužimský.
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Knihy a asopisy Osvt zaslané.

Chy. Spolenou prací spisovatelv a umlcv eských. Vede Fr. Ad.
Siilicrt. Obrazovou ásf poádá Karel Liebscher. Seš. 81.—33. dílu III. (Praha)
.\akl. .1. Otto, v Prazt' 1885.

Hrady a zámky eské. Popisuje August Sedláek. Illustrují Karel a
Adolf liibscherové. Dílu V. sešit 1. akl. F. Šiináek, v Prazo 1885.

Písmo svíié starého a nového zákona. Vydání pm katolíky. Pe-
hlížejí V. Štulc a lir. .\. Ltmz. Illustroval G. Doré. Seš 7 ;i > .Nakl. J. Otto,

v Praze 1885.

Cesta po /.eniíeh východních. Sepsal korunní princ Rudolf Rakouský,
illustroval^ dle pvodních kreseb l-rant. šl. Pausinger. eské vydání spoádal
dr. Josef Štolba. Se 100 devorytinami a mnoha zvláštními kartony. Ses. 12. a 13.

Nakl. týž.

Sborník ilhistrovaných román. Dílu I. seš. 9. a 10. Nakl. Fr. ši-

ináek, v PrHze 1885.

eskomoravská kronika. Nového vydání ses. 69. a 70. Nakl. I. L.
ivobcr, v Praze 1885.

Dje království eského. Složil Vácslav V. Tomek. Pátého, po-
opraveného a temi miipaini rozmnoženého vydání seš. 6. Nakl. Fr. ivná,
v Praze 1885

Vlastní životopis Frant. Palackého. Z pozstalosti jeho vydává
Marie C-ervinková Riegrova. Ve prospch pomníku Fr. Palackého. Nákl. vlastním.

O zásluhách Palackého. Slavnostní e pi odhalení jeho poprsí dne
•20. ervna 188.') od prof. J. Dindika. Nakl. J. Otto, v Praze 1885.

esko-nmecký slovník, zvlášt grammaticko-fraseologický. Sestavil

Fr. Kott. (Dílu V. seš.*6) Nakl. Fr. Šimáek, v Praze 1885.

Slovanstvo ve svých zpvech. Sborník národních a znárodnlých
(významných) písní všech slovanských národ. Poádá, harmonisuje a vydává
Lud. Kuba. Knihy VI. seš. 1. a 2.: Písn ruské. Úvodem a peklady opatil
J. V. Bohuslav. Nákladem vydavatelovým.

Život zvíi*at od A. E. Brehma. Dílu III. (Plazi), seš. 10. Pekládá prof.

Fr. Bayer. Dílu II. (Ptáci) seš. 19. Pekládá prof. Fr. Nekut.
Z našich a cizích vlastí. Illustrovaná bibliothéka novel a cestopisv.

Red. Ferd. Schulz. ady III. cis. 9. a 10. Dr. ¥r. Slámy: Vlastenecké putování
1)0 Slezsku. Nakl. J. Otto, v Praze 1885.

Povídky, arabesky a hnmoresky od Svat. echa. Druhé vydání,

seš. 3. a 4. Nakl. týž.

Jía statku a chaloupce. Povídka od Vítzslava Hálka. (Druhé vydání.)

Nákl. týž.

Spisy Hálkovy. Poádá Ferd. Schulz. Díl VIII. Nákl. dr. :d. Grégra,
v Praze 1885.

Poesie svtová Sbírka básnických spis jinojazyných. XXIII. : Korsár.
Lara. Básnické povídky lorda Byrona. Peložil enk Ibl. Nákl. týž.

Sebrané spisy Vácslava Beneše Trebízského. Dílu III. svaz. 4 a 5.

Nakl. F. Šimáek, v Praze 1885.

Národní báchorky a povésti od Bož. Nmcové. Pátého, illustrovaného

vydání seš. 2 Nakl. 1. L.' Kober, v Praze 1885.

Národní bibliothéka. Výbor prací elnjších spisovatel eskoslovanských.
iS. Podlipská IV. 4., V. Vlek II. 7.) Nakl. týž.

Ústední knihovna. ís. 172.: Zlatníkova milenka. Povídka od Joa.

Kaj. Tyla. Nakl. týž.

Ottova laciná knihovna národní. Red. Ot. Mokrý. Série VIII. sešit

19.—25.: V dusném vzduchu. Tré obraz, líakreslil V. ezníek. Nakl. J. Otto,

v Praze 1885.

Bidnici. Sepsal V. Hugo, z francouzského peložil V. Vávra Haštalský.

Druhého vydání seš. 26. Nakl. I. L. Kober, v Praze 1885.

Pkné ctní. Album román a povídek pvodních i peložených. Série

II. seš. 13.: Ed. Bulwera Eugen Aram. Nakl. J. R. Vilímek, v Praze 1885.

Obrázková knihovna pro mládež. ídí St. ehák Kamenický. Ro.
lil. seš. 6.: Památnosti západní Moravy. Obrázky cestopisné. Napsal Jos. Soukal.

Kreslil Jan Bobeš. Nakl. Boh. Bohm, v Novém Mst n. Metují 1885.

Matice lidu. Ro. XIX. ís. 4.: Vácslav Beneš Tebízský. Napsal K.

V. Rais. Nákl. spidku pro vydávání laciných knih eských, v Praze 1885.

!eská bibliothéka rodinná. Výbor nejlepších novel a povídek literatur

slovanských i západních. Poádá Jan V. Veselý. Ro. II. sv. 9.: Baron Josef



R. 1885. Cis. 8.

OSVÉTA

h

Z politické innosti kardinála Schwarzenterga.
Napsal

Antonín Rezek.

djinách národního hnutí a života našeho v 19. vku zemelému
kardinálovi Schwarzenbergovi zstaveno býti musí zvláštní místo

a vlivu jeho na záležitosti veejné vnována býti zvláštní po-

zornos. Dnes ovšem ješt ku pragmatickému vylíení skutk
jeho není as, protože materiál, z nhož by historik erpati

i musil, celkem není pístupen, a pouhými kombinacemi — teba
i dosti pravd podobnými a zaruenými — o vlivu jeho na konserva-

tivní velkostatkástvo, o vlivu na provozování trpné politiky eských
poslanc atd. není vci trvale odporaoženo.

Mj úmysl tudíž na ten as jest, vyložiti z politické innosti

kardinálovy to, k emu positivní doklady jsou po ruce, a co — jties

toto faktum — od dosavadních nekrologist více mén pece bylo

opomenuto.

I.

Již povolání kardinála Schwarzenberga za arcibiskupa Pražského

stalo se ponuknutím Cech, a po arcibiskupech Ankwicovi a Schrenkovi

pokládalo se za koncesi eskému národu uinnou. Hned totiž po smrti

Sí-hrenkov (22. února 184ÍI) vypravovalo se, že bude arcibiskupíMu

v iVaze biskuj) Brnnský hrab Antonín Arnošt Safgo, kterýž vykien
byl jakožto noj)nznivec ech. I sešli se nkteí vlastenci ku porad do

Mšanské besedy Pražské, mezi nimi zvlášt fará Jan Arnold, aby se

dohodli, jak zavstí agitaci pro osazení stolce arcibiskupského „svdo-
mitým pastýom a pítolom Toclifi." Dohodnutí podlf všohn stalo se

dosti rychle.

Kodina knížat Schwarzcni»erg již tehdáž ke snahám národa e-
ského chovala se laskav, ') o ndadém, mužném arcibiskupovi Solno-

•) Kníže Josef Schwarzonberg již r. 1824 ndlil PalacktWnu neobmezenou
Rvobíulu ke zkoumání v arrhivii TrPlinském pro váfrhny ítasy, a Kní/e

OSVftTA 1M5. n. ^g
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hradském Bedichovi Schwarzonberfj;ovi vídélo se, že v ohledu církevním

je i»astýeiii dobrým, a vypravovalo se o nm, že „rád esky nduví.''

Spolenos v Mšanské besed k tomu ielu shromáždná usnesla se

provésti agitaci v tom smru, aby arcibiskup Solnohradský povolán byl

za arcibiskupa do Prahy. Provedení agitace sveno P. Arnoldovi.

}'e(levším bylo potebí ubez])eiti se, zdaž by arcibiskup Solnohradský
do Prahy jíti chtl, a v této vci P. Arnold dorozuml se s ])ítelein

svým P. Fabiánem, kterýž ml bratra profesorem theologie v Solno-

hrade. Dopisováno sem i tam, a když se nepochybn aspo do jisté

míry zjistilo, že od arcibiskupa pijetí místa podávaného nadíti se lze.

Arnold uinil další kroky horlivým dopisováním do novin Pražských
i Vídeských v témže smyslu. Pak sepsána od nho adresa, která/

bez velkého hluku v Praze, v Kaiiín a na Smíchov podpisována a

v krátkém ase mla podpis patnácte set. ') Podpisy v Praze sbíral

Jungmannv ze Antonín Musil, úedník pi deskách zemských, na Smí-

chové hospodáský úedník Frant. Špatný a v Karlin kovolitec Josel

Mencl. Prosebná adresa ta poslána arcibiskupovi do Solnohradu, a zárove
také o „pání Cech" zpraven papežský nuntius ve Vídni Viale Prclá.

V tchto okolnostech, když také nepochybn i s vyšších míst se

pro jmenování Scliwarzenbergovo i)sobilo, agitace povedla se, a arci-

biskup Solnohradský 13. prosince 1849 jmenován byl arcibiskupem

Pražským. '^) Známo jest, že kardinál Scliwarzenberg již po jmenování

svém od císae, avšak díve než v liím praekonisován byl, jal se

prositi v listu velmi krásném i)apeže, aby v Solnohrade byl ponechán.

Faktum to není v žádném odporu s tím, co nahoe jsem vypravoval.

Nebo lze velmi dobe mysliti si, že kardinál stoje ped skutkem do-

konaným a maje jíti vstíc nejistým novým pomrm, tím více vzpomínal

pkných chvil v utšeném Solnohrade, a za tžko mu pišlo louiti se

s nimi ; na druhé pak stran nesmí se zapomenouti, že takovéto, by
i upímn mínné zdráhání náleží ku starodávným zvyklostem v církvi,

a že kardinál musil sob býti vdom, kterak po jmenování císaském
papeži tžko bude rozhodovati se jinak. Zkrátka, 20. kvtna r. 1850
vykonána praekonisace v ím, a 15. srpna téhož roku nový arcibiskup

slavn vjel do Prahy.

Karel SchwarzenbiTg náložol k ad onch kavalír eských, kteí v letodi

1843— 1845 jdatili l'ahukéniii dva pomocníky (Krl)tMia a Tomka) pro rycb-

lííjší i)(>stup prací jeho, a od r. 18-} O se o to postarali, aby pomocníky ty

historiograovi eskému platila zem.
') Aby se ukázalo, ži' adresa z vale lidu vychází, nebyla knžím ku pctd-

pisii dána.
•) Tento prbh události — posud neziáiny — sestavil jsem na základ
Pamtí Anuihlorých, luerež jsou juajctkeni unisea Plzeského. Když vc
zdárn ke konci byla ij^ivedeiia, pozua iieual si Arnold do zápisku svýdi:

„Opt jeden kvítek z eské licsedy, iiro kterou iSéuici na mne škared
hledli." Ostatn nejen zápisky Arnoldovy, ale také všecky papíry této

záležitosti se týkající musejí býti ješt na svt. Nebo v Pamtech Arnol-
dových na str. 1(5 tato pi"ióiiina jest poznámka iu margine: „Dne 16. er-
vence 1865 o-vzdal jsem panu Vincenc Vávrovi mladšímu, statkái
Vršovickému, horlivému to vlastencovi, všecky písemnosti o poátku l'ražské

Mšanské Besedy, o volbách mstské rady a obecních starších, též o vy-

nasnažení mém, aby kardinál Schwarzenberg do Prahy co arcibiskup se

odsthoval." — Kde asi dnes „písemnosti" tyto jsou?
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II.

K úastenství v bzích politických došlo pi kardinálovi Schwarzen-
1 < rgovi hned, jakmile po porážkách v Itálii r. 1859 uznala se poteba
upustiti od systému absolutistického, a císa pán diplomem daným
20. íjna 1860 slíbil, že na píšt moc zákonodárná vykonávati se

bude toliko za úastenství zastupitelstev lidu.

Až do roku 1848 zástupcem idey eského státu byl snm sta-

vovský, kterýž ml býti a v posledních letech ped rokem 1848 také

býval strážcem práv koruny eské. Po vydání íjnového diplomu došlo

však záhy k oktroyované ústav ze dne 26. února 1861, a dle ní vy-

konány volby do prvního snmu eského, kterýž nebyl více stavovským,

nýbrž ve kterém zastoupeny jistým spsobem všechny tídy národa.

Historický vývoj eského práva státního skutkem tímto nepochybn
vyšinut byl z kolejí. A také raozi stavy byli nkteí, kdož na snm
nového složení z rzných dvod pohlíželi s patra; celkem však pece
zvítzilo mezi bývalými stavy mínní, že za okolností úpln pozm-
nných i tento radikáln promnný snm musí býti obeslán. Ponvadž
však pi panující nejistot o budoucím uspoádání Rakouska a pi ne-

jisté právní pd, na níž stál i tento snm eský dle oktroyované ústavy

volený, nebylo jasno, zdaž starý státoprávní pomr království eského
kp korun, jak utvoil se byl obnoveným zízením zemským, nyní snad

Itude zrušen nebo velice pozmnn: zdálo se nkterým bývalým stavm
a nyní lenm kurie velkostatkáské, že musí jasn praecisovati stano-

visko své a vyložiti, pro do snmu podle nového složení vstoupili,

jak si pro budoucnos státoprávní pomr ech k ostatním zemím
' a ke korun pedstavují.

V ele kavalír, kteí považovali prohlášení toho druhu za nutné,

-íal Kardinál Schwarzenberg. kterýž je také první podepsal. Pólo zajto-

menuté a pece tak zajímavé prohlášení toto zní

:

„Slavné praesidium snmu zemského!
My níže psaní, jimžto jakožto údm korporací stavovské, obno-

vené zízení zemské krále Ferdinanda U. od 10. máje 1627 místa

a hlasu na snme zemském udlilo jest, aneb bylo by udlilo, žádajíce

upímné toho, aby tžkostí, v nichžto zem naše na ten as postavena

jest, nepibývalo, alebrž hotovi jsouce loyalné a obtovn pispívati ku
provedení a upevnní budovy státoprávní, k utvrzení jednoty, moci a

velikosti spoleného mocnáství, jakož i ku pojištni právního bytu

království eského, jeho blahu a zdaru, a protož podvolivše se ochotné

na základ 'Zízení zemského, od Jeho c. k. apoštolského Velienstva
dne 26. února b. r. nové vydaného, úastniti se jakožto údové vele-

l.ivnbo shromáždni tohoto a takž nastoupiti na cestu statutem tímto

otevenou : pokládáme z druhé strany dle cti a svdomí svého za ne-

zbytnou povinnost, jelikož stavy království eského považujeme ne za

držitele pedností a výsad osobních, nýbrž za schovatele a opatrovníky

práv zemských, prohlásiti se zde veejn a slavn, že skutkem tímto

II' ujali jsme aniž ujímati mžeme právm a svobodám království eského
'( nepetržitosti jch', '7 ':r'-'. posloupnon r?/ fátvU-h ahf
l'tárn zarueného.
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Nadjeme se, že s myslí pokojnou smíme pestati na tom, že

toto ohrazení se proti praejiidikátu zde vyslovujeme a žádáme, aby bez

rokování ve slavném shromáždní tomto do protokolu položeno bylo.

Nebo máme plnou, nezvratnou dvru v milost a blahosklonnos našeho

nejmilostivjšího císae a krále, že právní byt království Svého eského,

kteréž vrnost svou ku panovníku svému od starodávna za dn dobrých

i zlých vždy prokazovalo a u vrnosti té podnes pevné stojí a státi

nepestane, nejmilostivji uznati a znovu utvrditi rái, jakož pak veskrz

pesvdením jsme proniknuti, že zem ochotn uzná, že z práv jejích

ústavných na centrální orgán íšský ta jjráva musejí býti penesena,

jichžto sjednocení potebné jest, aby pragmatickou sankcí pojištné ne-

rozluné spojení ddiných království a zemí pevnjšího nabylo výrazu

a nového zasvcení.

V Praze, dne 5. dubna 1861.

Kníže Bedich ze Schwarzenberga, kardinál a arcibiskup, kníže

Jan Adolf ze Schwarzenberga, Karel, ') biskup Královéhradecký, Vácslav

rytí Václavíek, probošt u sv. Víta, hrab Eugen ernín, hrab Ervín

Schonborn, Jakub Beer, generál a velmistr kižovnický, hrab František

Desfours-Walderode, hrab Kurt Zedtwitz, hrab František Thun, syn,

hrab Rudolf Morzin, Marian Heinl, prelát z Teplé, hrab Josef Nosic-

Hienek, hrab Ervín Nostic, svobodný pán Jan z Aerenthalu, svobodný

pán Arnošt Malovec, Vácslav rytí z Eisensteinu, hrab Theodor Thnn-

llohenstein, kníže Karel ze Schwarzenberga, svobodný pán Vincenc

Zessner, hrab Otakar ernín, August rytí z Eisensteinu, hrab Jaro-

mír ernín, hrab Jindich Clam-Martinic, Karel rytí Neupauer, hrab
Karel Wolkenstein-Trostburg, kníže Vincenc Karel Auersperg, kníže Hugo

z Thurn-Taxisu, kníže Ferdinand z Lobkovic, hrab František Arnošt

z Ilarrachu, hrab Karel Kotlikirch-Panthen." ^)

Za konsekvenci tohoto" prohlášení šlechtického lze pokládati pa-

mátný návrh kardinála Schwarzenberga, uinný v pátém posezení snmu
eského 11. dubna 18G1. Zní takto:

„Mocí mého úadu jako arcibiskup v Praze cítím se povinna

uiniti návrh, shromáždný zemský snm a vykne ve slušném spsobu
nejponíženjší prosbu, aby J. Vel. náš nejmilostivjší císa a král

ráil se nechat v Praze jakožto král eský slavn korunovati.^

Kardinál v delší oratoricky velmi skvlé ei motivoval návrh

svj a když skonil slovy : „Nejsvtjší úvazek povinnosti panovnických

a vrnosti poddaných jest korunovace, kteráž úžeji víže nežli chladné

právo a lépe chrání nežli nahý me" — propuklo shromáždní sn-
movní v jásot veliký^) Návrh bez debaty a vlastn též bez formálního

') Ilaiil, pozdji svobodný pán z Kirchtreu.
'') Siif-movní protokol z r. 18G1, sezení tvrté, 10. dubna, str. .5.S a 54 —

Ve siiimi r. 1861 nebylo sice vidti rozdílu v politickýdi názoredi kurie

velkostatkúské, ale vyjádení svrehu uvedené nepodepsali pi-ece všickni

lenové kurie té. Zárodky ke dvma stranám šlechtifkým s velmi rznými
názory politickými byly zde a pak za nedloidio z tohoto poátkn rozboduji
poaly se vyvíjeti.

') .Beifallssturm" a „rauschender Beifall", praví snmovní protokol, str. 60.

Že ostatn kardinál sám ])okládal návrh o korunovaci za konsekvenci

hoejšího prohlášení, vysvítá z jeho slov: „Diese IJiberzeugung (že totiž
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odhlasování pijat, též dodatek kardinálv, modifikovaný dr. Riegieni,

volb deputace, která by císai žádost, aby korunovati se dal,

pednesla.

V deputaci té byli: kardinál Schwarzenberg, nejvyšší maršálek

zomský bi-abé Albert Nostic-Rienek, jeho námstek dr. Vácslav Vaka,
purkmistr Pražský, a pak devt poslanc po tech z každé kurie volených,

a sice z kurie velkostatk: hrab Leopold Thun-Hohenstein, kníže

Vincenc Karel Auersporg a hrab Jaroslav ze Šternberka; z kurie

mst: Ludvík Ehrlich, purkmistr Liberecký, Antonín šlechtic Stark

a Ondej Haase šlechtic z Vranova ; z kurie venkovských obcí : Pa-

lacký, Rieger a Brauner. Hned po této volb místodržitel hrab Antonín

Forga pihlásil se ke slovu a sdlil, že jest zmocnn oznámiti snmu,
že deputace ve píin korunovace bude od císae pána pijata.

Díve však ješt, než deputace do Vídn odejela, v 6. posezení

snmovním, 12. dubna, kardinál Sdnvarzenberg, jakožto pedseda ko-

mise zvolené k vypracování adresy dík císai za to, že se píšt
vládnouti má v Rakousku ústavn, dal peísti návrh adresy, a když
byla od snmu schválena, deputace hned vzala adresu s sebou, aby

/.úrove s prosbou o korunovaci složila ji na stupních trnu.

A již zase Ló. dubna deputace byla z Vídn zpt a oznamovala,

jak poídila. Podle authentického sdlení zemského maršálka, ^) odpo-

vdl císa pán poslm snmu eského takto : „Tší mne, že tuto

putaci zemského snmu eského u sebe spatuji a že mohu pánm
vysloviti mou pevnou dvru, že uznají úmysl, kterýž mne pi vydání

diplomu od 20. íjna a ústavy od 20. února vedl, a že se jím v in-
nosti své budu íditi ; úmysl totiž ten : aby oprávnná a na jistých zá-

kladech založená svoboda a samospráva zemí koruny mé pivedeny byly

ve srovnalos s tmi podmínkami, kterých k jednot íše tak potebí
jest." A co se korunovace dotýe, znla odpov Jeho Velienstva

takto: „Snem zemský, uiniv takové jednomyslné usnesení, jakož mi

jtího jménem oznamujete, pišel tím nejvelejší žádosti mé vstíc: dám
se korunovati v Praze za krále eského, a jsem. pesvden, že tímto

svatým obadem bude upevnn nový nezrušítelný svazek dvry a vr-
nosti mezi trnem Mým a Mým eským královstvím." '^)

1 toto sdlení maršálkovo pijato bylo hluným potleskem i po-

1 hvaluu ode všech poslanc snmu eského, bez rozdílu národnosti.

Ostatn až do konce r. 18(i7 byl kardinál Schwarzenberg dosti

horlivým navštvovatelem snmu eského, a dosti zhusta úastíioval se

debat i sezení rzných komisí. Pokud na snm docházel, býval povždy

pedsedou kurie velkostatkáské, mimo to v nkolika jiných konnsích,

zvlášt pro vyvážení pozemk. Patrná v celém jeho vystupovátií byla

\/ily snaha zachovati postavení luid stranami, pímou objektivnost a

|iravedluos(. Všudy a ve všem se mu to nezdailo, pece však ve

korunovace l)nd(! nejlepším svazkem mezi panovnikcm a národem) sprcdic
ich aus, und ich darf es mil Freudeu sagcn, sie wird vun den Meiniycn
•-'othcilt."

Miémoviií protokol str. 73.

I'i)sle(liu odstavec od slov: „dám se korauovati" až ke konci pronesen
liyl od císae po esku.
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vtšin našich tužeb, ponvadž v nich vidl, jak nkolikráte prohlásil,

žádosti spravedlivé, hlasoval s poslanci našimi a mluvil i ve prospcli náš.')

Zatím se v letech 1861— 1807 velmi pesné mezi velkostatkái

('•eskými utvoily dvé strany: strana šlechty iiistorické ili konservativni

a strana liberální ili jak br/o potom íkati do zvyku pišlo : ústavo-

vérná. Kardinál Schwarzenberjí byl rozhodným pívržencem šlechty hi-

storické. A když strana tato po náhlém rozpuštní snému eského
27. února 1807 a po volbách nov vypsanýcli do nového snmu se

více nedostala, kardinál Schwarzenberfr také brzo pestal tam choditi.

Za maršálství hrabte Ilartii^a a místodržitelství barona Kellersjjerga

bylo ho dvakráte vidti ve snému, v sezení tetím a pátém. V obou

tchto zasedáních prohlásil se za politického protivníka velkostatká-

ských poslanc strany Auerspergovy, tentokráte do snmu zvolen}'ch,

a z této píiny oznámil, že nesúastní se hlasování pi jich verifikaci

aniž voleb do íšské rady, „ponvadž nemže dáti hlas svj pro radu

íšskou tm mužm, proti nimž hlasoval pi volbách snmovních."
A pak již více do snmovny nepišel ;

'^) byl, jak nový maršálek Adolf

Auersperg nkolikráte potom oznamoval : „abwesend, ohne sich zu ent-

schuldigen.
"

Trpný odpor kardinálv zaal tudy o nco díve než u poslanc
eských a trval s nimi stejné dloulio, až do éry vyrovnávací r. 1870.

V tomto a následujícím roce kardinál byl opt ve snmu, a omluvil se

hned písemn, když pro visitaní cesty nkterým schzím pítomen býti

nemohl. Debat se však neúastnil, než toliko byl pedsedou kurie

velkostatkáské a r. 1871 v krátké ei díky vzdával komisi zvolené

ku porad o „královské poselství" a o vládních pedlohách co se týkalo

vyrovnání — za to, že tak svdomit úkol svj konala. Po zmaeném
vyrovnání a zmn ve složení snmovním kardinál opt nastoupil cestu

') Dležitjší promluvy a ei charakteristické pro povahu a politické smý-
šlení jeho jsou: 1. proti zneužívání kazatelny k úelm politickým, jme-
novité k agitaci volební; 2. proti verifikaci volby poslance Vávry (viz

Riegrovy ei II. 7) ; 3. pro zmnu volebního ádu ; v této vci stál roku

1863 (protokol str. 793) dále od našich požadavkv, ale piblížil se

k nim rozhodnji r 1866 (sí^zení LIL, 55); 4. pro provedtíní rovno-

právnosti na školách stedních a pro Wenzigv tak zvaný Sprachcnzwang
gesetz, dle nhož eština i nmina v celých echách byla na stedních
školách pedmtem povinným; kilyž se pak (1864, sezení XLIV'. str. 22)

rozhodovalo na snme, která gymnasia mají býti na píšt eská a která

nmecká, kardinál velmi rozhodné prohlásil, že se echm až dosud

dala kivda a že jim jako maiorit obyvatelstva písluší škol mnohem
více a že žádosti o n najdou v nm pívržence; ale v téže ei hájil

návrh Pankrácv, že gymnasium Plzeilské má zstati nmeckým, protože

prý msto i okolí (bylo to r. 1864) jest vtšinou nmecké; 5. pro pro-

vedení rovnoprávnosti na universit (1865, sez. XXXVIII., 7, 55, sez.

XXXIX., 7); 6. pro eskou techniku a dobré místnosti pro ni (1865,

sez. XXXIII., 14); 7. pro delší trvání snmu eského (186:^, str. 1335). —
Mimo to mluvil o otázkách menších, o vzeství, pracovnách, nalezincích,

patronátních pomrech a pomrech venkovských uitelv, a úastnil se

podpisem dvou dosti ostrých interpellací ku vlád, pro nejsou dosud

schváleny stanovy hypotení banky.
') Bylo prý kardinálovi ve spolenosti Auerspergov velmi nevolno, aspo

jednou s povzdechem pravil profesorovi Stakovi: „Pipadám si v tomto

snmu jako ta eská hruška v širém polil^ (Sdlení prof. V. V. Tomka).
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passivity stejn s poslanci eskými, jenže vydržel na ní déle. Púslanci

totiž vrátili se do snmu r. 1878, ješt za maršálství Carlosa Auersperga,

kdežto kardinál pišel tam teprv r. 1883, když toho roku po nových

volbách zemským maršálkem na míst Auersperga stal se kníže Jií

z Lobkovic. *)

Yedle úastenství v politických bzích snmu eského kardinál

ob as také zajíždl do panské snmovny, jejímž doživotním lenem
byl od poátku (r. 1861). Nejvtší ást innosti jeho v tomto shromá-

ždní týkala se otázek ist církevních nebo církevn politických, o nichž

nám nemožno se šíiti. Jest ostat.i známo, že kardinál neprosadil,

O) v tchto vcech chtl, že pedlohy o novém zákon manželském,

náboženském fondu, o neodvislosti škol od církve a j. byly pijaty

v panské snmovn rovnž tak jako ve snmovn poslanecké, a že jemu
a jeho soudruhm nezbylo nic jiného, le s protestem proti celému

novému proticírkevnímu zákonodárství odejíti z panské snmovny (1868
23. bezna).

Více politické jsou toliko dv vci, pi nichž kardinál Schwarzen-
liertí ml úastenství. První týká se návrhu, aby císai na trnní e
odpovdlo se adresou dík za to, že vládnouti chce konstituné (1861,

2. kvtna), a druhá týká se eí dosti prudkých a ostrých, které

kardinál ml v panské snmovn proti ministerstvu vyuování, když

r. 1873 jednalo se o reorganisaci universit. Zejména 27. a 28. ledna

t. r. mluvil tyikráte ve dvou schzích : proti této reorganisaci uni-

versit vbec, pro zachování doktorských koUcgií, pro zachování hodnosti

kanclské, pro zachovávání starého poádku i>i volbách rektorských.

Všecko bylo marno : university reorganisovány, doktorská koUegia upadla

v zapomenutí, arcibiskup Pražský pestal býti kancléem university, a

o se týe voleb rektorských, platí nyní nové ustanovení, že není

jiutrebí držeti se uritého turnu a voliti rektora po každé z jedné

fakulty ili jinými slovy eeno : z profesor fakulty theologické se rektor

voliti nemusí. Ovšem, vyjímaje jediný tuším pípad pi universit Inšprucké,

neídí se dosud university rakouské novým tímto ustanovením, nýbrž

zachovávají, jako prve bývalo, starodávný zvyk voleb dle fakult.

Za posledních let tak zvaných liberálních ministerstev kardinál

1 jiunské snmovn se vyhýbal a vrátil se tam teprv zase za ministerstva

Taafleova, zejména roku 1SS2, když rozhodnouti se zde ml osud éeské

iiniiiersity. — Bylo již svrchu krátce vzpomenuto, že kardinál již r. 1865
na snémé eském stál rozhodn na naší stran, když jednalo se o pro-

• ileni romiého práva pi universit Pražské, a obecné jest známo, že

1 v panské snmovn hlas jeho ve prospch eské university mnoho
zvážil, ponvadž autorita kardinálova u ostatních hodnostá církevních

a kavalír po tu dobu ncroziiodných mnoho platila, a kam on se pi-

klonil, tam oni také šli.

') I)ebat se kardinál nyní již vQbec neúastnil; dinnost jeho enická obm«-
/.ovala se na známd 7.áv(''rpní ei, ktpr<< ostatn kardinál míval od roku
1R61, kdykoliv do snniu chodil. Zh (iob ústaváckých majorit místo \\i'\w

úlohu tuto Z.IS! i' •' 1. ..'I vt,;,l,,,v.l. v 1.1. ,t /..i.il..r .,../, ji 11 i,i<.li.,<t

kapitulní WUrff 1
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III.

Universita eská byla odhlasována, dv fakulty hned zaízeny,

tetí zu rok na to, a když mlo dojíti ku zízení eské fakulty íheolo(/ickc,

najednou po všech listech bez rozdílu stran a vyznání objevila se

z])ráva, že kardinál Schwarzenberg jest proti zízení eské fakulty

theologické. Zpráva ta sice v dosti velkém byla odporu s dosavadním

liolitickvm názorem kardinálovým, ale nepravdivou nebyla, a — objek-

tivn vzato — také ne doslovn pravdivou. Nejvtší chybou v této

záležitosti bylo, že širší obecenstvo vdlo a slyšelo velmi asto jen

o ntyativní stránce kardinálova smýšlení, ale jak on, bylli v skutku

proti eské theologické fakult, si positivn upravení této fakulty ped-
stavoval, o tom, pokud mi povdomé, do naší veejnosti nedostalo se

zpráv authentických. A na základ jich vc pece vypadá ponkud
jinak, ekl bych, historicky objektivnji, než v obecném mínní jest

rozšíeno.

Když v únoru 1882 projednávala se v panské snmovn pedloha
o eské universit, kardinál 10. t. m. také pihlásil se ku kratiké

ei, v níž propovdl, že bude hlasovati pro zízení eské university,

ale dodal: „Zugleich erkliire ich, dass ich in den Gesetzvorlagen uber

die Gestaltung der dermaligen Pi*ager Universitaet fiir die kúnjtiyc

Gcdaltunij der thcoloyischen Fakultaet kein Prajudiz erblicke." —
Z tchto slov jest velmi jasn vidti, že kardinál již tehdáž píští

upravení theologické fakulty vyhrazoval si pro sebe bez ohledu na to,

že nový zákon o píští existenci dvou samostatných universit v Praze

bude pijat. Než tehdáž tém nikdo slov onch sob nepovšimnul a

nesnáze nastaly teprva, když mlo se k aktivování eské i nmecké
fakulty theologické pikroiti, ili fakultu dosavadní na dv rozdliti.

Arcibiskup nechtl na fakult církevní dopustiti dlení ve dví,

aby však oprávnným požadavkm národnosti eské na této fakult za

dosti se stalo, pál si vc míti zízenu následovn : Fakulta theolo-

gická zstane nerozdlenou, avšak v ní samé zídí se profesoi, kteí

by po esku pednášeli v témž potu, v jakém nacházejí se zde pro-

fesoi nmecky pednášející. ^) Tito profesoi mají tvoiti jeden sbor.

Pomr tohoto sboru k eské a nmecké universit ml býti stanoven

takto : do každého z obou akademických senát sbor profesorský the-

ologické fakulty voliti bude jednoho lena, echa do senátu eské uni-

versity, Nmce do senátu nmecké university; dkan fakulty theolo-

gické budiž jeden rok volen z profesor eských, druhý rok z profesor

nmeckých, tak že vždy dkan ech ml míti za prodkana Nmce
a naopak. Dkan ech zasedati ml v eském senát, prodkan Nmec
v nmeckém senát a opt naopak. Co pak se týe studentstva theolo--

gického, návrh kardinálv smoval k tmto koncm : poslucham
theologie jiodle národnosti volno jest poslouchati pednášky u profesor

eských nebo nmeckých, odbývati rigorosa po esku nebo po nmeku

V této vci záhy staral se kardinál o síly pro eské pednášky a již pro

nejprvnjší poátky žádal u ministerstva o rozepsaní konkursu na tyi
ádné i)rofesory theologické s vyuovacím jazykem eským. Konkurs se

pak nevypsal, když návrh sám zstal — návrhem.
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u doktorské promoce theologické bu na universit eské nebo n-
mecké.

Tof jest ve vší strunosti návrb kardinála Schwarzenberga. ^) —
Vidti z nho toto. Nerozdlená fakulta theologická mla býti k obma
Pražským universitám uvedena v pomr takový, že eští profesoi a

studenti mli jaksi píslušeti k eské universit a nmetí profesoi

s nmeckými studenty k nmecké universit. Není pochyby, že spsob
ten vypadá velmi kombinovan, a více ve form než ve skuteném

provádní, ale na druhé stran nesmí se zapomenouti, že veškeí ešti

profesoi a 'docenti bývalé Karlo-Ferdinandské university, když zaalo

se jednati o universitní otázku, stáli pvodn na tomtéž stanovisku.

Také oni prohlašovali soukrom i ve pípisech úedních, že chtjí míti

zachovánu jednu universitu dvou národ, tak aby každá fakulta dlila

se ve dva shory, kteréž by vysílaly stejný poet len do spoleného

obma národm akademického senátu. Vláda, jakož povdomo, nevy-

hovla žádostem ech a pijala za svj návrh prvn a pvodn od

Nmc propagovaný, na úplné rozdlení dosavadní university ve dv
nové. V tom smyslu jest to na tech svtských fakultách, podle usnesení

obou snmoven a sankce císaské, také již provedeno.

Po dokonaném skutku a zákonu sankcionovaném pišel nyní kar-

dinál Schwarzenberg, co se týkalo fakulty, theologické s návrhem velmi

analogickým tomu, co pvodn také echové chtli a vláda hned z prvo-

poátku zavrlila. 1 dalo se oekávati, že vláda bude jednati konsékventn,

zavrhne také návrh kardinálv a prosadí podle zákona již sankciono-

vanélio rozdlení fakulty tlieologické. Ale to se nestalo. Ba docela

naopak. Arcibiskup osobní autoritou svou zmohl tolik, že ministerstvo

vyuování bylo hotovo podle návrhu jeho uiniti íšské rad pedlohu
nového zákona o theolofjické fakult Pražské, doplkem k zákonu o dvou

universitách v Praze. Díve však, než mla pedloha zákona býti uinna,
návrh kardinálv, který ministerstvo \yuování za svj i)ijalo, podán

k vyjáth'ení akademickým senátm obou universit Pražských. Nmecký
senát zavrhl návrh ten jednohlasn, eský senát všemi hlasy i»roti jed-

nomu. Oba tyto nejvyšší sbory universitní postavily se na pdu zákona

pijatého a sankcionovaného bez ohledu na ostatní okolnosti. A co

uinilo nyní ministerstvo vyuování? Kardinál vzpíral se rozhodn roz-

dlení fakulty theologické ve dví, senáty akademické vyslovily se vzhledem

k universitnímu zákonu proti lakult jednotné s provedcnínj utrakvismu

:

a ministerstvo ojiírajíc se o rznost mínní neudlalo pak nic; složení

theologické fakulty echm naprosto nepíznivé zstalo nezmnno
a fakulta sama až dosud písluší k nmecké universit Pražské!

Z tohoto docela objektivného vypravování pouhých zaruených fakt

tuSím jest na jev, na kolik oj)rávnno jest íci : kardinál Schwaizen-

berg byl nepítelem eské theologické fakulty. Na osobní stanovisko

pisatele tchto ádk pi tom nepijde, ale tolik jisto jest, že i utrakvi-

stismus kardinálv, jak se vci u nás mají, byl by nevedl le k nená-

') Že takto a nejinak arciliisknp ve si pedstavoval a provrsli chtél, toho
vzácným dokladem jf'>*li mi svrdcclvi pruf. V. V. Tomka, jehož laskavosti

<kkiiji za zprávy tyto.
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vidónéuiu od /liinolébo arcibiskupa délcní : ke dviua theologiclvýni

akultáin. A rovn/ tak jisto jost, že dnes nemáme iheolojíickou akultn,

ani zákonem univeisitním nám zaruenou eskou, ani po náviiin kunii-

nálovu atrdkvistickou! Stojíme v této vci tam, kde jsme byli v únoru

roku 1882, když /úkon universitní byl již sice pijat, ale tej)rv ml
se provádti.

abakúr.
z cest

Josefa Wiinsche.

(Dokiniíoul.)

•í^ís^v O. V družin b ego ve.m
j^'" ozumí se, že Sirko sám byl strjcem celé té Madrackó komedie.

P Selbalo mu.
*^ Vidím již, že z dráp tc hrabivosti arménské jinak nevy-

váznu než tajnj^m útkem, který již vera cbtl jsem i)rovesti.

I Dnes si tu ješt odpoinu, zítra tajn dám se na pocbod. jak
'^^ jsem uvážil. Ten as, který na cest, v Palu a snad i v Cbarputu

strávím, ten ovšem zmaen je na dobro. To je ztráta zajisté tím bolest-

njší, jelikož zempiáci {)0 Arménii cestujícímu ku práci zbývají jenom

msíce od kvtna do záí. V ostatnícii mésícícli veliké spousty snhové
cestování nebezpeným ba nemožným iní. Tu ovšem škoda každého

dne, který lovk neinn ztratí. —
Tak smutn jsem uvažoval. Sirka celé pldne nebylo vidti. Obával

se patrn, že i on obdrží svj díl ode mne.

Stává se peasto v život lidském, že osud i)odivn s námi si

zahrává. Zavlee nás do pomr nepíznivých, vžene nás nad samou

propas zoufalství a ohradí temnotou : lovk nevidí stesky spasné,

neví si rady, klesá a zoufá. Ale pojednou, kdy lovk nejmén by se

nadál, vše k dobrému se obrací.

Tak tehdy i mn vedlo se v evlíku. Ješt jsem skoio /ouial,

a spása již se blížila, ano stála již pede mnou.

Pišel ke mn jakýsi Armén, oban Cevlický. Pravil se býti zí-

zencem pana Ananiana, na jehož pomoc pátelskou jsem se spoléhal,

a jenž k mému neštstí ped mým píchodem z evlíka do Cbarputu

odcestoval. Ananian te v Cbarputu se dovdl, že jsem v evlíku,

snad také zvdl, jak se mi tu vede. Psal svým lidem, aby se mne
ujali a ve všem byli mi nápomocni. Uiní se vše, co vbec možno.

Píležitos naskýtá se nejlepší. Valí Bitlisský pijíždí sem i)ráv od

Muše. Jusuf beg a jiní s ním vyjedou mu zítra v ústrety. Mohu se

k nim pidružiti, pojedou snad až k Surp-Karabetu, kam i má vede

cesta. Mladý jeden lovk Ananianv teba až do Muše mne vyprovodí.



abaJcúr. 679

Co jsem si mohl páti ješté? — Za toto pátelství panu Aiia-

liianovi, jehož po tu dobu jak živ jsem nespatil, díky mnohými jsem

zavázán. Ale musím íci, že všemu tomu v prvém okamžiku ani jsem

nevil. Myslil jsem, že všecko je opt jen klamný pelud, že všecko

to se mi jen zdá. — Nyní ovšem rozuml jsem zámrm Sirkovým.

Bál se díve, že zstanuli zde, pidám se zajisté ku prvodu begov.
Byli by pišli o výdlek. Proto musil jsem býti odstrann do Madraku.

Tam pohodln poslední groš ze mne chtli vymakati. —
Veer opt pišel zízenec Ananianv a pinášel výtenou veei,

jaké jsem v evlíku dosud nevidl. Spolu také mi zvstoval, že byl

práv u Jusufa bega, že zítra vyjedou a že smím se k nim pidružiti.

Chutná veee brzy mne pesvdila, že vše to není již pouhý vzdušný

fantom nýbrž opravdová skutenos, a sice píjemn opravdová, s n-
kolika miskami vonné skopoviny, s cibulí, s pekmesem (sladkým syrobem

z morušinek) a s obligátním pilavem na konci. Ano jako velikou vzácnost

pedložili mi i nkolik etkviek ! Z poátku myslil jsem ovšem, že to

pkná, ervená epa. Tak dkladn tu byly vyrostly. Pan Ananian totiž

pstoval tu mnohou zeleninu evropskou, a mezi nimi i své zamilované

etkviky. Za jeho nepítomnosti mohl jsem ovšem jen já výtenos
lahdky té náležit oceniti. Pokoušel jsem se sice o to, ale marn :

byly píliš vodnaté a houbovité. Podnebí jim patrn nesvdí.
Dne následujícího již asn z rána po evlíku bylo neobyejn

živo. Ze všech stran jezdci se sjíždli. Kurdi k begovi zajíždli, Arméni
u Sirka se scházeli. A ejhle ! mezi jinými pijel i ctný pítel mj
Kirkor z Madraku a pivedl dva mimobežníky pro mne. Stavl se,

jako by se nebylo ani chumelilo. Zplakal ovšem nad tuným výdlkem
mimoádným, chtl tedy získati si alespo ádného, poctivého. Vždy
i ten plat byi velmi slušný.

Zavazadla opt jsou naložena, u k 9. hodin konen jsme vyjeli.

Soumary nepoítaje bylo nás celkem asi 40 jezdc : Kurdi, Arméni a

Já mezi nimi jediný — Prusián. Tímto zkroušen vyznávám se ze zrady,

které jsem se prvním rokem svých cest po Arménii na své eské vlasti

dopustil. Snad mi matka echle milostivého udlí rozhešení, až vy-

ložím, jak jsem se Prusiánem stal. V poátcích cest svých, od Bejrutu

do Kjachty, pidal jsem se k nmecké výprav inženýra Sestera a

dr. Puchsteina, kteí opateni jsouce firmancm sultánovým, byli vysláni,

aby Seleucidské památníky na Nimrud-dagu nad Eufratem ohledali.

Táhl jsem s Prusiány, byl jsem tedy také Prusiánem, Ml jsem tak

píležitosti dostatek, abych poznal, co Prusián v malé Asii váží. Je

pravda, že ti nejuenjší lidé zde o zempise, o rozloze a pomru
stát evropských mají pojmy velice popletené. Ti ostatní nemají o tch
vcech ovšem pojm pražádných a nemohou si jich tedy poplésti. Ale

pes to prese všecko védéli tu díve všichni, že nkde daleko tam, kde

slunce zapadá, je nco ohromné velikého. Této veliin neznámé sice,

ale tušené íkali tu — Ingilis nebo i Fransis, jak se komu práv
namanulo. Alláh a Mohamed jsou velicí a mocní, ale i)o nich pijde

hned — Ingilis nebo Fransis co výlupek všeho velikolepého, obdivu-

hodného a mocného. Tak bylo až do války prusko-francouzské. Tu
teprve zvdl svt mohamedánský, že nad Fransise je ješt nco hroz-
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njšiho a silnjšího, a to že je Prusián. Zvs o moci a síle Prusiánov
l»roiiikla i do té nejodlehlejší vesniky kurdské. Je to zcela pirozeno.

Síle hmotné koí se národ nevzdlaný, té rozumí ; o pevaze duševn
nemá vbec ponétí. Tu pojednou zjeví se takový Prusián na obmezeném
obzoru prostinkého života jejich. Co Prusián! Pijedou hned Prusiáni

ti! — Lidé sbíhají se z okolních vesnic, obdivují se našim kloboukm,
kalhotám a botám jízdeckým, — prohlížejí kus jio kuse, ohmatávají,

obracejí — — O, to£ se rozumí, to jsou prusiánské spodky, — tak

a ne jinak vypadati musejí i)rusiánské l)oty! —
Když jsem pak, za svým úkolem se ubíraje, v Kjachté se skute-

nými Prusiány se louil, neml jsem listu prvodního, jakého bych ku
práci své a jistot i)oteboval. Pro Prusiány všude je postaráno, a jak

je postaráno ! — Pro mne však v Bejrutu nemohlo se vynioci ani

obyejné „tcskerc", obyejný lístek cestovní, který se každému „vandrov-

nímu" vyhotovuje. Ten mi opatili teprve v Iskenderunu, a byl jsem

tak alespo na roven postaven každému — vandrovnímu. Abych ml
tedy pec nco onaejšího v ruce, dal mi inženýr Sester na kaima-

kamat Kjachtském svj lirman opsati. Ml jsem tedy povený opis

Hrmanu, který však nesvdil mn nýbrž výslovn jen Sesterovi a Puch-

steinovi. Firman mn, osobo zcela cizí a neznámé, neudloval ovšem
práv nižádných. Ale lovk si nesmí hned zoufati. V Turecku všecko

je možno. ím vtší hloupost, tím lépe dá se vyvésti. Nebohého Turka
obalamutil jak živ kde kdo a tedy : si hic, si ille, cur tu non —
Jusufe? Pokynutí, jak vc navleknouti, aby tirman i mn svdil, dalo

]ni samo písmo turecké, které velmi nesnadno se te. Praví se —
ovšem úsmškem — že písa turecký sám peísti nedovede, co iícd

chvílí byl napsal. A kdo má pak správn peísti jména evropská,

jména vlastní? A tak bylo i s firmanem. Kdekoli na úadech jej ped-
ítali, šlo to velmi nesnadn. Jméno Sester komolili strašliv, jméno
Puchstein naproti tomu peísti nedovedli nikde. Na každém míst tli

jinak a nikdy ani ertu to nebylo podobno, nerkuli Puchsteinovi. A —
nota bene, tirman psán byl od výteného písae Stambulského ! Jak asi

psáno je jméno toto v mém opisu, který dle špatného originálu zhotovil

písa venkovský?! — Tam psáno zajisté pode vší kritikou, a na té

špatnosti zosnoval jsem celý svj tajný plán.

Musím se sice piznati, že mi nebylo zcela volno, když jsem se

pak u i)rvního úadu tureckého „svým" íirmanem vytasil. Ale musil

jsem do toho I tli. Sestera skuten skomolili až hrza, dále neniohli.

Kde kdo byl v úadovn, od kaimakama až do zaptie, vše kupilo se

kolem íirmanu, každý slabikoval, slabikoval, ale sesaditi to nedovedl

nikdo. Když jsem vidl, jak se v i)otu tvái namáhají, bylo mi jich

líto. A že jsem lovk dobrý, pomohl jsem jim trochu. Vypravuji : inu

až do Kjachty byli jsme ti Prusiáni : — Sester, Puch a Wunsch. —
Mli jste je vidti, jakou mli rados! Každý hned se chlubil, že to

hned vdl, že je to Puch, Wunsch. Mlili oni rados, i já musil jsem
se radovati, nebo lovk dobrý netruchlí nad radostí svého bližního.

Tak stal jsem se majetníkem prusiánského Íirmanu a musil jsem zstati

jedním z tch tí Prusián. Byl to sice podvod a klam, ale nebylo to

tak zlé. To nejhorší, co se mi mohlo státi, bylo, že by nme jako
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lovka velmi podezelého byli odvezli do Stambulu. Ale tam bych

byl — rozumí se jako nevinná ob tureckého despotismu — dlal

náramný rámus.

Le vrame se již k naší družin.

Oste sjíždli jsme ke Gojnuku smrem východním. Po 10. hodin
odpoívali jsme u pramene vody studen. Kolem vidti bylo zíceniny

stavení kamenných, mezi jiným i rozvaliny kostela njakého, z balvan
pkn tesaných vyvedeného. Pravili mi, že to zíceniny starého Abitora.

Pak pokraovali jsme ve smru zapoatém, sešli do údolí pískem velmi

zaneseného, pekroili evlický potok Saghar, pak i Reit-su a pro-

brodili se brzy potom i Gojnukem. Ves Madrak, kterou jsem vera
byl opustil, zstala asi pl hodiny cesty jižn od nás. K severovýchodu

údolí Gojnuku vždy více se úžilo.

Odtud stoupali jsme znenáhla a dorazili o 12. hodin do veliké

vsi Tarbassonu. Zdálo se mi, že má obyvatelstvo arménské i kurdsk.
Kirkor, Sirko a já ješt s nkterými Armény uchýlili jsme se do jedné

chalupy arménské, kde pojedli jsme chleba a podmáslí a pes hodinu

odpoívali. Beg a ostatní Kurdi odpoívali jinde.

Po 1. hodin byli jsme všichni opt v sedle a na pochodu. Od
smru východního k severu jen málo jsme se uchylovali. Na pravém

behu íky Gulbaharu, která pod Tarbassonem do Gojnuku se vlévá,

stoupali jsme znenáhla sice, ale ustavin. Pásmo horské, do kterého

isme tak vnikali, jmenují tu animerk-dagh. Na severu sklání so ke Goj-

nuku hoenímu, na jihu k Muradu. Krajina dosti pkná, místy i lesy

zarostlá. Polí nemá sice skoro žádných, za to pastvin tuných je hojnos.

Obyvatel nemá skoro naprosto. Teprve ke 3. hodin spatili jsme ves-

niku Koan severn od naší cesty, a po 3. hodin dorazili jsme ke

kardské vsi Daudankoi zvané.

Tím ukonili jsme dnešní pou denní. Opodál Daudanu rozložili

jsme se táborem na míst píhodném. Pastvy a vody pro kon bylo

tu dosti, podobn mli jsme i pramen erstvé vody, jenž nás oberstvil,

a stín nkolika strom, ve kterém pohodln jsme se rozložili.

Hejíovi, jemuž zde velikou poctu prokazovali, snesli vesniané

hojnos pikrývek a vystlali mu jimi lože hebké a pohodlné. Z nás

ostatních, kteí jsme bejry nebyli, lehl si každý na svou vlastní kži.

Daudanští živí se chovem velikých stád ovích. Že chovanci jejich

naskrze jsou výteníci, o tom ješt dnes se pesvdíme. IJeg totiž

naídil, aby se nám nl'olik skoi)c k veei upeklo. Pivedli hned

f) takových nmých tváí, fj bitkých jatagan mžikem zalesklo se na

slunci, a T) život, které nevinny byly jako uinní beránkové, vy-

krvácelo. l'odobaIo 86, že ve družin naší kolik je lidí, tolik i ez-

ník. Alespo tžko by bylo bývalo uriti, kdo v zabíjení by se nebyl

vyznal. —
Daudanští snášejí díví. Dláme 5 oh velikých. Do stažených

beran po dli 5 tyek vetknnto, a tak pee se to na ohni. \Á\ni vn
rozkládá se po kotlin, kdf táboíme. Pn-d liodition li\l (ii irši klid

hrobový, a te jaký rozvlnil se ruch

!

Jusuf beg pohodlné odpoívá na in/.i, jiuiiii/i n.i \si- >jMihnj.iii-

a klidn nové dává rozkazy. Ukazuje mi své pistole, zboži anglické.
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Mj revolver velice se mu líbí. Jedou z jeho píbuzných, starší již

l)án vlas a vous prošedivlých, cvií mne zatím v turetino. Ukazuje

a jmenuje mi jednotlivé ásti tla a oblieje lidského, a já íkám pd

nm. Když pak nkteré slovo skomolim, dobrosrdený beg veselostí

mže se potrhati.

Smál se, až v ibuku mu vyhaslo. Nohsleda jeho nov mu na-

cpává a zapaluje. Pokraujeme ve cviení.

Ve družin naší kesané ozbrojeni nejsou. Z Kurd pak asi

polovina má šavle, pádné jatagany a pistole, druhá polovina pak má
ješt malé, kulaté a železnými knoílíky pobité štíty a oštpy pes dva

sáhy dlouhé s ocelovými hroty a s hedbávnými na nich fábory. Kon
jejich naskrze jsou pekrásní a nkolik z nich jsou zajisté arabové

plnokrevní. K jízd užívá se tu jenom hebc, a akoli jsou to zvíata

celkem velmi dobromyslná, pece pes tu chvíli na pastv njaké mezi

nimi vzniká nedorozumní, tak že tžko v míru udržeti jich a v poádku.
Slunce za hory se sklání. Skopci jsou upeeni, ohn dohoívají.

Daudanští napekli zatím chleba, t. j. dlouhých, tenikých placek, a

pinášejí své peivo na velikých ošatkách. Celá naše družina roze-

stoupila se ve dva zástupy : v zástup mohamedán a zástup kesanských
gavúr. Zástupy pak opt v menší rozdlily se spolky, t. j. kolem

každého skopce rozložilo se nás, kolik v kolo se vešlo. Každý pak

z celého skopce vytrhl si kus masa dle libosti. Divoké toto pojídání

upomínalo ovšem na dravou zv velice, zvlášt pak tenkráte, když

i o kosti poali jsme se tahati. Rozumí se samo sebou, že peené
byla výborná, nebo asijský skopec žije v pomrech zcela jiných než

ovce u nás, a maso jeho vyznamenává se chutí a vní tak výtenou,

že Europan nemá o ní ani zdání. Veee naše byla pak i tak hojná,

že i mnohý kousek poodložil se — pro strýka Píhodu.
Po jídle oddali jsme se vesms výkonu velmi dležitému, totiž

zažívání a krátkému odpoinku. Mli jsme ustanoveno, že v noci dále

se budeme ubírati. Pokáme jen, co msíc vyjde. Jinak nebylo by možno
dále jeti, tma je jako v pytli.

A tak tábor náš za krátko stal se skuteným „ležením". Každý

spchá, aby se trochu prospal. Dlouho to asi trvati nebude a i)roto

musíme — spáti rychle. Daudanští zatím udržují nkolik oh a opa-

trují kon.
Ležel jsem na holé zemi a dlouho nemohl jsem usnouti. Konen

pece dostal jsem se do objetí Morfeova. Ale hned zase byl jsem vy-

burcován. Po táboe jeden ryk. Každý po svém koni se pídí a na

cestu se hotoví.

O tech tvrtích na dvanáctou konen jsme vyrazili. Msíc sice

vyšel, ale bylo dnes jaksi mlhavo, tak že svtlo jeho nebyla práv
záe elektrická. Na 10 krok jezdec jezdce ztží rozeznal. K za

konm kráel voln a opatrn. Divím se, jak vdcové naši v cest se

vyznali pi takové temnot. Já alespo kolem sebe nic nevidl. Jen

dle zvuku podkov soudil jsem, že svah nebo stnu skalní máme v právo

nebo v levo.

Tak opustili jsme vrchovišt potoka Gulbaharu a do 2 hodin po

plnoci ve smru prmrn východním proplétali jsme se mnohými
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údolími, brodili se potoky, slézali stny skalní, a pi tom nikilo ani

slovíka nepromluvil. Kdy by cinkot podkov nebyl prozrazoval, že

patíme svtu skutenému a hmotnému, mohl bys za to míti, že tu

duchové páší píšerné své rejdy plnoní. Já na tuto noní jízdu

horami Kurdskými nezapomenu nikdy.

Vysoinu tu jmenovali mi Kurdi Solachan-dagh, le o vodách,

kterými jsme procházeli, nemohu íci ani, stékajíli k Muraudu anebo

')" (íojnukn.

O 2. hodin msíc konen tak iiust se pokryl mraky, že jsme

pro irou tmu bez velikého nebezpeí nemohli dále. Zastavili jsme na

skalnaté, balvany poseté jdáni. Sesedli jsme a zstali v poádku tom,

jak jsme pišli. Rozložili jsme se po balvanech mlhou zvlhlých. Ale

teplo z balvan docela ješt nevyzáilo, a bylo nám velmi píjemno, že

jsme se pi nich mohli oháti. Uzdu vzali jsme na dlouho, a tak každý

t'ho kon držel. Byl jsem již tak umdlen, že jsem ihned usnul.

Ale co je hodinka odpoinku po unavující jízd noní! — O 3. ho-

din již všecko opt obživlo kolem, a i mne z líbezného spánku ne-

milosrdn vyburcovali. Bruel jsem sice a snad jsem si v nevoli své

také trochu zaláteil : ale do sedla jsem musil. Tak ješt asi hodinu

mlky dále jsme se brali. Klímal jsem pi tom na koni, nebo spaní

mne pemohlo.

Kolem 4. hodiny projíždli jsme krajem skalnatým a lesnatým,

kde, jak mi pozdji vypravovali a názorn ukazovali, lupii cestovníkm
hlavy uezávají. Byla to místa trochu nejistá, a my, a tolik nás bylo,

popilovali jsme si, abycliom je mli radji co nejdíve za sebou. Krajina

ta sluje „ešek-mejdan", jako bys ekl — oslí námstí.

Již poalo se šeiti. Byli jsme posud na vysoin v údolí širém,

hbety lesnatými a nevysokými sepjatém. To k východu brzy poalo se

sklánti. Cesta byla te dosti pohodlná, a probuzující se svtlo i v za-

mlklé dosud družin naší jarý ruch probudilo a bujné veselí. Armén
jeden poal si zpívati. Když dozpíval, tryskem pijel ke mn píbuzný
betrv, udeil mne pátelsky na rameno, div že záda mi neschroumal,

a žádal mne, abych zazpíval jim také njaké písn — prusiánské. Roz-

umí se, že jsem pání tomu slušn ani odepíti nemohl. Sebral jsem

tedy chut veškero své umní, abych Muse prusiánské hanbu neuinil,

a poal jsem vážn: „Jeden kai)rál od hulán." Musím se piznati, že

dojem nebyl valný. Abych to poopravil, spustil jsem rychle veselou

:

Holka modrooká ! S tou pochodil jsem znamenit. Všeobecné hallo I

ano jeden z Kurd po mn hned poal zpívati: „olka!" — h totiž

peslechl a <lalších slov si nepamatoval, ale melodie v mysli pevn mu
utkvla. Mel patrné velmi dobrý sluch hudební. Nkolikráte si své :

„olka!" zanotoval a i>ed ostatními se honosil, že i on již umí prusi-

áuskou písniku. To ovšem všeobecnou veselost rozjailo nemálo. 1 Jusuf

beu spokojené se usmíval a slovy: „cok gttzel, ok gílzel!" — velmi

krásné, velmi krásn !
— spokojenosí na jevo mi dával. Po tom zpíval

jsem : Sablenka broušená, — a i ta velice se líbila. Nedali mi pokoje.

Každou chvíli pijel nkterý ke mn, j)ádnou ranou do zad mne i)o-

chvúlil a, abych dále zpíval, žádal. Tak zpíval jsem jim prusiánské
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písniky, až jsem nadobro ochraptl, emuž pi chladném vzduchu

noním nebylo ovšem divu.

Pi takové kratochvíli as rychle ubíhal a cesta též. K (i. hodin
stanuli jsme konen ve skalnatém údolí „Dere-kara" zvaném. Vody
bylo tu hojnos a pastvy též. Popáli jsme tedy hladovým kom
krátkého odpoinku a oberstvení. Stáli jsme na jižním svaliu horského

pásma, jež od Bin-goU-daghu sklánlo se smrem jihozápadním. Jižné

od nás vypínalo se horstvo „Gindž" zvané, strmé, nepístupné a snhem
se lesknoucí. Na východ ochles-dagh se rozkládal za údolím eky
Tachta-k()pry-su (eky prkenného mostu).

Slunce siln již pipalovalo. Za nedlouho dále jsme se brali.

Jízda k ece po stráni píkré a bezcestné zvíata unavovala nemálo.

Tu pojednou spatíme jinou etnou družinu jezdc ozbrojených proti

sob vzhru pijíždjící. Setkali jsme se brzy. Byl to vali-paša Bitlisský,

jemuž Jusuf beg jel vstíc. Mudiir evlický jel po jeho boku, nebo
již den ped tím byl se vydal na cestu. Beg a pasa dvorn se vítali.

Váli tázal se mne po francouzsku, kdo jsem a za jakým úelem zde

cestuji. Když zvdl, že jsem jeden z Prusián, kteí byli íirmanem

opateni, blahosklonn mne propustil. Jusufa bega, jenž tak laskav se

ke mn byl zachoval, na rozlouenou jsem pozdravil.

Družina valiho a begova ihned se spojily a rychle vzdalovaly se

smrem, kterým práv jsme byli pišli. Se mnou zstal jen Kirkor a

1^ Arméni, zízenci Ananianovi. O 7. hodin probrodili jsme se ekou
Tachta-kiipry, která hlubokou a divokou slují skalní k jihu se brala

do Muradu. Na levém behu vléval se tu do ní potok Masala i Bas-

maiia zvaný. 1 ten jsme pešli a v pkném, širém údolí jeho k severo-

východu dále jsme se brali. Tak kolem vísky Tarbas zvané — od

Daudanu byla to první obydlí lidská, jež jsme od verejška spatili —
ped !). hodinou dorazili jsme k osamlému mlýnci.

Celý mlýn jsme prohledali. Hledali jsme mlynáe, ale nebylo ho

tuto. Mli jsme hlad, a v torbách nebylo již nielio. Kom bylo hoj,

ti pásli se po zelené stráni

Konen pišel „deirmeni", mlyná, jako na zavolanou. Nesl dv
ryby asi po pl libe. Nebylo to mnoho, ale nám pišlo velice vhod.

Také jsme si hlav tím i)ranic nelámali, mámeli je smažiti i vaiti, na

modro nebo s ernou omákou. Nám byly nejmilejší — pipravené

„na rychlo." Nelenili jsme tedy. Já ryby na tenké kusy roztrhal a

nasolil. Mlyná zatím pinesl chrastí, rozdlal ohe a velikými deskami

kamennými šikmo obložil. Na desky rozložili jsme kusy ryb, a moli

jste to vidti, jak se to krásn opékalo. To by se vám byly dlaly

laskominy ! Mlyná našel ve mlýn nco chleba,' a když jsme za pl
hodiny zasedli k hostin, chutnalo nám tak výborn, jako bychom byli

obdvali v pedním hostinci, jejž Badeker hvzdikou vyznamenává.

Ale nižádné na svt vítzství nebývá dokonalé. Toho jsme za-

kusili i my. Sotva jsme totiž takto hlad byli pemohli, již i my hned

pemoženi Jsme spaním. Rozložili jsme se do chladného stínu pi mlýnci.

Ale ím výše slunce vystupovalo, tím více krátil se stín, a tím více i my
krili se ke zdi. K polednímu dostali jsme slunce na plno. A jelikož
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jám si nepáli, aby stejný i nás zastihl osud, který sami rybikám

jsme byli pipravili : nezbývalo než chut dáti se na pochod.

Brali jsme se tedy dále proti vod potoka Basmany až po Boghlan

na behu levém. U osady té pešli jsme na druhý beh a táhli dále

k východu tsným úžlabím. Cesta byla podemleta a na mnohých místech

strhána, tak že asto opatrn bylo objíždti zející propasf, v které

potok divoce šuml. Teprve ped Govarsem údolí opt ponkud se

rozšíilo.

Govars je arménská ves a rozkládá se pi samém úpatí vysokého

pásma, jehož ás severní jmenují Mergemir-dagh a jižní Deregul-dagh.

Potokem Basmanou, který vysoko nad osadou má své zídlo a proto

i Govars-su sluje, okolí peliv je zavodnno. Kolem vsi nco je polí

a ve vsi veliké množství topol, pod nimiž stavení jsou roztroušena,

což milý pohled poskytuje. Dorazili jsme sem o 3. hodin, a svží

zele s chládkem oberstvujícím k odpoinku zvaly velmi drazn.
Neuposlechnouti bylo by bývalo s híchem. A tak rozložili jsme se

na hoením okraji vesnice, odkud pkný jsme mli rozhled po okolí.

Pidružil se k nám „kešiš", zdejší duchovní arménský. Byl to lovk
ctihodný a spoleník velmi milý. Nikdo nebude se tedy diviti, že jsme

do nho mli dvru velikou. Požádali jsme ho, aby nco k jídlu nám
pipraviti dal. Hlad jsme mli jako vlci, nebo dvma rybikami 5 lidí

bez zázraku se nenasytí. Kešiš slíbil, a než bylo pichystáno, mlékem

nás astoval. Skutené také za nedlouho kotlík vajec na másle sma-

žených pinesli. Vejce dle arménské Rettigové v másle musejí plovati.

ím vznešenjší host, tím vtší množství másla. Z poátku z plavby

té bývalo mi až úzko Ale pozdji vylovil jsem si vždy nkolik vajec

nu chléb, a starosti o ostatní ponechával jsem bližnímu.

Rozumí se, že i kešiŠovi nic jsem nezstal dlužen, když o pl
l-iié dále jsme se brali. Strá po které jsme vzhru jeli, byla z po-

átku velmi píkrá a jen ustavinými oklikami zvíatm trochu jsme

natilehovali. 1 tecI drželi jsme se úžlabí potoka Basmany, který zde

však byl již jen nepatrným potkem. Za hodinu dorazili jsme konen
až ke zídlu jeho. Prýštil se ze dvou prohlubní nedaleko od sebe

položených. Brzy dostihli jsme též nejvyšší ásti sedla, což hlavn

unavená zvíata velice si libovala. Ješt nco níže jsme sjeli po cest

pohodlné, a již hluboko pod sebou v husté zeleni spatili jsme velikou

osadu njakou s mnohými dvory, s chrámem a s véžemi. Byl to klášter

Surp Karabet.

Po }. hodin jsme tam dorazili. Páter hostitel nás uvítal a zavedl

ilu pokoje hostinského.

6. Surp Karabet.

\imenské Surp Karabet, též Surp Garabjed, znamená tolik jako

^ •..;_. j)edchdce", t. j. sv, Jan Ktitel. Je tedy Surp Karabet chrám

a klášter sv. Janu K. zasvcený a proto i Surp Ovhannes sluje. Z tolio,

že klášter i zvon smí užívati, což v Turecku je výsada nevšední, vzniklo

i jméno Canly — nebo Cangly-Kilissa, chrám zvonový.
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Je to chudiký sice, ale veliké icty hodný památník z dob staro-

vkých, kdy kesanství v Armensku se šíilo. Co národm slovanským

jsou oba bratí Solunští, to Arménm je sv. eho Osvtitel, neohrožený

hlasatel víry Kristovy v tchto krajinách. Ten vysvcen byl od patri-

archy Caesarejského a skoro všecky kosti sv. Jana K., jež až do tcii

dob v Caesareji se chovaly, od i)atriarchy darem obdržel, S tmi
sv. eho do své vlasti odešel a tam evangelium kázal. Pední knížata

arménští a mnoho lidu rychle pilnulo ku kesanství. Jen ješt oby-

vatelé kraje Daronu, cizí pisthovalci z dálné Indie, pohanství svého

vrn se drželi. Stedišt jejich modloslužby bylo msto Ašdišad „staré

msto modliteb," a jiné božišt nedaleko msta v horách položené, ale

všech nejslavnjší. Stály tu ohromné sochy dvou jejich boh domo-
rodých, památka staré bohoslužby z Indie sem penesené, I sem vydal

se konen sv. eho s etnými zástupy knížat již kesanských. V bitv
rozhodné, ve které na stran kesanské nco pes 5000 a na pohanské

skoro 7000 bojovník bojovalo, zvítzili kesané a ob modly pohanské
rozkotány. Knží pohanští, kteí tomu bránili, jsou pobiti. Na míst,
kde stávalo toto božištc pohanské, založil sv. eho Osvtitel ka})li

kesanskou a složil zde ás kostí sv. Jana K. To stalo se r. 302.

Kolem kaple povstal brzy veliký klášter a od král arménských
bohat je nadán. Z blízka i z dáli picházely nesíslné zástupy jjoutník,

aby místm tm svatým poctu vzdaly. Vždy ím mén vzdlaný je

národ, tím vtší váhu klade na zevnjšek své bohoslužby.

Pozdji ovšem národ arménský ])ohroma krutá stíhala za pohromou.
Skoro všecky hordy divoké, jež ze vnitní Asie do Europy vnikly, i ty,

jež tak daleko ani nepronikly, arménskou z pravidla braly se zemí.

Národ arménský ujamen opt nekesany a v otroctví krutém hynul

na tle i na duši. Surp Karabet vypálen a rozmetán skoro v každém
vku, ale vždy opt jako fénix povstával z rum uazených, a zástupy

zbožných poutník, kteí zde na míst svatým ehoem samým zasv-
ceném poslední své skládaly halée, i)icházely vždy znova. Ješt ani

v tomto vku, kdy vláda turecká ze všech stran tísnna jsouc, v Cai-
hrad papírové své reformy zavádí, valn se nepolepšilo. Ješt r. 1828
ve válce rusko-turecké Kurdi klášter pepadli a vyloupili. Pi uzavírání

míru Rusko sice výslovn si vymínilo, že Kurdi mají veškeru škodu

nahraditi. Ale nestalo se tak, co se v Turecku ostatn samo sebou

rozumí. A tak znova zizován je klášter opt jen dary zbožnýcli

poutník,

Surp Karabet jioložcn je asi 2000' nad Eufratem a tedy asi

6000' nad moem, nade svahem kotlinalého údolí, ve kterém sbírají se

vody Devíti pramen, o nichž již za as pohanských historik se

zmiuje a jejichž jméno až na dnešní den se udrželo jako „Inaga-
arpiiur." Klášter zabírá veliký nepravidelný tverec, a kolem vysokou
a pevnou zdi, jako by pevnos to byla, je obehnán. Vchází se temi
branami, a ty tžkými uzavírají se vraty. Jádro všeho je chrám sv.

Jana, Stojí uprosted velikého dvora. Nad hlavním vchodem stedním
vznáší se mohutná zvonice o dvou patrech vysoko nad plochou stechu
chrámovou, nad niž mimo to ješt dv bán vynikají. Sí chrámová
má asi 20 m, ve tverci a tymi adami starých, neforemných a ne-
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-tejn 0(1 sebe ru/cstiiveiiýcli sloup v ó lodí je rozdlena. Na sloupech

spoívají tžké pasy klenbové. Vše to vymalováno a omalováno spsobem
nkdy až strašné kiklavým. Na štstí nkolika malinkými okénky jen

málo sem vniká svtla, a tajemné pološero milosrdn zakrývá mnoliý

hích barvíský. I nkolik obraz tu visí, a na podlaze rozesteny

rozedené koberce.

Z chrámu vchází se do nkolika kaplí. Tak po pravé stran
iiltae je kaple sv. Jana K. a hrobka jeho, a za oltáem kaple sv.

Štpána. Mimo to i sv. Jií, sv. eho Osvtitcl a sv. Terdat mají tu

modlitebnice. Zde chovají se ostatky sv. Jana.

Zdi chrámové vyvedeny dílem z vápence, dílem z trachitu. Že
i'asto se pestavovalo, vidti z toho, že mnoho kamen se starými ná-

]>isy do zdi zasazeno obrácen. Zedníci nebrali si mnohdy ani tolik

práce, aby zazdili je ádné hlavami vzhru. Za chrámem postaveno

mnoho velikých ploten kamenných s krásnými ozdobami kamenickými.

Jsou to náhrobky mnohých biskup a opat kláštera, kteí zde jsou

pochováni-

Ctverhranný dvr, v jehož stedu chrám stojí, objat je z každé

strany dlouhou budovou kamennou o jednom pate, ped nímž do dvora

táhnou se pavlae dosti široké. Ve pízemku budov jsou konírny, záso-

bárny, stavení hos])odáská a níže i mlýn klášterní. V prvém pate
pak, do kterého po nkterých schodech se i)ichází, jsou pokoje oj)atské,

klášternické a hostinské pro poutníky. Ke hlavnímu dvoru tomu piléhá

dlouhý dvr i)ední se starou, ale prázdnou jakousi kaplikou a velikou

budovou novou, le — bohužel — nedostavenou, jakož i ješt nkolik
jinýcií širých dvor hlavn pro dobytek urených. Nejbližší okolí u klá-

štera stromovím dosti je zarostlé. Hlavn staré košaté kaštany a oechy
píjemného poskytují stínu. Po okolních výšinách doubravy táhnou se

dosti husté. Ale klášterníci si stžovali, že s Kurdy musejí býti velmi

/a dobré a kdokoli pijde, že musejí hostiti, jen aby les tch jim

nevypálili.

Hostinský pokoj, ve kterém iia^ v kláštee sv. Jana ubytovali,

byl sice dosti veliký, ale nábytkem pecpán práv nebyl. V jediné

-ikini, která tu stála v kout, složeno bylo nkolik pikrývek, u dveí
pak na devném kolíku visela konvice s vodou a sloužila za umyvadlo.

l'o podlaze rozesteno kolem stn množství rozedených koberc, a to

byly naše židle, stoly, pohovky a postele. Ped veeí mastiky (vodky)

statn jsme popíjeli. Pak do prostedka pokoje postavili nízký i)odstavec

a na ten dva chlaj)i i)oložili velikou, asi 1 '/^ m. ve prmru držící

mísu kovovou, na níž celá naše veee byla již rozložena. Zasedli

jsme k tomu bobkem, a jelikož jsme dnes skoro celý boží den lanli,
chutnalo nám jak náleží. Kirkor mlaskal ve všech tóninách, a jelikož

to náleží zde k dobrému tónu, i mn bylo nejvyšší spokojenos svou

na jevo dávati spsobem tím, u nás dosud neobvyklým.

Po veei rozložili jsme se po kobercích a oddali se výtenému
tabáku Mnšskému, s jehož modrými obláky snoubil se rozhovor [)átelský.

Páter hostitel jmenuje se Sargavak Kalust Arzrunian. Nevím, pocházíli

z ruskélio Arménská, ale rusky trochu mluví. Tu pak tedy zcela pi-
ro/.oi)o. ?p se svou eštinou pipadám mu skoro jako bratr Slovan.

44*
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Obzvláštní ve všem prokazuje mi pozornos a tabáku pinesl jni /••

svýcb zásob druh nejjemnjší.

Venku zatím znané se bylo ochladilo, a po horách jako iurii'

prohání se divoká vichice. Jediným oknem naším tíská, až jest

se obávati, že je vyrazí. lovk je skoro rád, že odpoívá ve vytopené

jizb a že s chladným vtrem nemusí se rváti v širém poli.

Plamen hasne na ohništi. Rozprávka vázne. Druh za druhoui

tvrdému propadá spánku. —
Druhý den, dne 8. ervence, v Surp Karabetu všichni jsme od-

l)oívali. Arméni, moji druhové, jednak páli si delší dobu prodleti na

místech tch velepamátných, jinak také nutno je každému, kdo v tchto

krajinách zdráv zstati chce, kde tlo i duch nezvyklou komo jízdou,

ustaviným cestou pozorováním, žárem slunením a rychlým stídáním

se teploty, jakož i rozmanitými nepíjemnostmi jinými stále se napíná

a dráždí, aby po každém takovém vtším napjetí sil trochu si odpoinul.

1 mn odpoinek ten byl vclevítaným. Poohlédl jsem se po klá-

štee a ohledal nkteré elnjší místnosti jeho. Tak z rána hned po

službách božích pijati jsme byli od opata ve veliké síni audienní,

a to s velikými ceremoniemi východními. Popíjeli jsme pi tom dobrého

aje ruského, který, jak se zdá, poutníci ruští zde zavedli a který tu

pak zdomácnl.

Po tom zavedli nás do školy klášterní, jež upravena byla rovnž

v prvém pate ale na protjší stran dvora. Byla to dlouhá jizba klenutá.

Ve stn elné veliké okno a pi každé stn podélné táhlo se po

dvou lavicích. Mezi nimi stedem volné se procházelo. Celkem bylo tu

.32 žák malých i vtších. Zapli nkolik rázných písniek, nebo zpvu
uí se tu velmi bedliv již i za píinou bohoslužby chrámové. Pak

jsem prohlížel jejich písma, pi emž neopomenul jsem k veliké jejich

radosti podliti je malými obrázky, mn za tím úelem od p. Vojty

Náprslka darovanými. 1 jejich ložnici pak jsme si prohledli, nebo
veškei ti žáci v kláštee mají také celé opatení. Odtud do mlýna

klášterního nemli jsme daleko. Umístn je v základech severozápad-

ního rohu klášterní budovy, kudy silný i)roud vody prostupuje. Pak

s páterem Arzruuianem i na i)lochou stechu chrámovou jsme vylezli

a odtud 1)0 krásném okolí dlouho se rozhlíželi. Pi tom nemohli jsmo

si nepovšimnouti, v jak bidnéni stavu všecky ko])ulovité vže se na-

lézají. Pochází to odtud, že snad hned z poátku nedosti pelivé byly

sestrojeny, anebo že zdi, sloupy a pilíe, na kterých spoívají, tíží tou

jsou zmoženy. Mimo to i mnohá zemtesení, v krujích tch i za našich

as posud asto se opakující, všem stavbám na velikou jsou zkázu.

Když jsme takto vše dkladn byli vyšetili, i)ozval mne Arzrunian

do své kobky klášterní a tam ze zvláštní pátelské náklonnosti kyselým

mlékem mne vyastoval. Ta hostina nešla na vrub kláštera, nýbrž po-

cházela z vlastních jeho zásob. A pak nkdo a bduje, že je zle na

svt a draho, a co že lovk všecko potebuje ! Vizte jen toho Arzru-

niana! Dvakráte denn trochu mléka a kousek chleba, to vru velmi

je laciné. A ta hrubá kutna jeho, ta vydrží mnoho, mnoho let

!

Odpoledne vyhledal jsem si vysoko nad klášterem pkné místeko.

Tam na stráni skalnaté u mocného pramene vystavena byla jakási
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kaplirka. Kolem stálo množství košatycli kaštan. Ve stínu jejich na

vzdušné stráni odpoíval jsem za vedra odpoledního. Také jsem si pi
tom asi zdímnul ; vždy ten potek tak svdn hrel a nco na strom
také cvrlikalo mi ukolébavku.

Pohostinnost od nás dávno již se vysthovala. Kdo chce ji ješt

poznati, ten a na východ spje. Tam je te domovem, tam záí ješt

v božské své prostomyslnosti. I v Surp Karabetu postavili jí trn zlatý.

Cestovatel tu astován. Penz, kolik by stálo, vyplatiti si nedají. 1 to

to, bh uchovej ! Toliko k ofe v kostele jíti mu dovolují.

Dnes veer budou služby boží, a o tch bude ofra. To se mi

šeptalo ráno, šeptá se mi ted veer. To se mi šeptá z pravice, to se

mi šeptá z levice. To je prozetelné, nebo bych mohl zapomenouti.

Byla ofra. Nezapomnl jsem. Obtoval jsem turecký plzlaák
(asi .5Vo ^'- !*• ni)> krásný lesklý plzlaák, až se knžskému výbrímu
oi zajiskily. Byl jsem sám s sebou spokojen, a oni mohli býti spo-

kojeni se mnou.

Ale stalo se jest, že se plzlaák — „nenašel." Mlo se tedy

za to, že jsem nic nedal. 1 poal hned šum a shon, jako když divoká

boue se blíži. Svou ctí jako Franku bylo mi dokládati se, že jsem

plzlaák dal. Pátralo se, až se skutené nalezl. Pak všeobecné opt
<e vyjasnilo. Mn také. —

7. Idyla na behu Eufratském.

S bolestí nemalou již znamenám, jak mnohý soudný tená
vážné hlavou vrtí a mnohá rovnž soudná tenáka nosíek povážliv

ohrnuje, .laké je prý to cestování po Asii?! — Pro že nepotkal jsem

ani jediného Iva, jehož jsem pouhým rázným pohledem tak mohl zkrotiti,

že bych si ho byl i bez provázku do ech mohl pivésti na ukázku,

jako druhdy Heman z Bubna, udatný pán? — Pro ani jediného

tyíra jsem neroztrhal, a pro tento tygr pak navzájem ani jedenkráte

neroztrhal mne? — Pro vší krvi tak úzkostliv vyhýbám se tam,

kd*' v krvi vykoupati jsem mohl sebe i celý svj cestopis? —
Vyznávám se zkroušen, že v ohledu tom prosté vypravování

iiiuje je velmi nedostatené, jelikož velmi málo napínavé a zajímavé.

Liší se tím bohužel valné od mnohých moderních cestopis, jimž líení

podobných in rekovných pední bývá ozdobou.

Ale proto, že píši erným inkoustem a ne krví, nesmí nikdo se

domnívati, že cestování mé bylo jen tak asi jako njaká procházka

z Markvartic do Zlámané Lhoty. I já nejednou octnul se na dsném
pokraji jisté záhuby, i já nejednou octnul jsem se ve strašném ne-

l)ezpeí života. Za dkaz, že pranic nepeháním, vrné vylíím tuto

jen jeden désný pípad, jehož následky pro celou Europii mohly býti

ohromující. Že jsem kapitolu tuto opatil názvem tak beráním, uinil

jsem jen proto, abych tenástvo oklainíil : iinuk 1>v mi ii/ itrt-dcm

samou hrzou pomelo.
Ze Surp Karabetu vybrali jsme nt- cm,- ;. (.iMiirc ritim. I>>la

práv nedle. Po službách božích zváni jsme byli u pevora na aj,
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a pak vystrojili nám opt malou „skopovou" hostinu na ru/lourcnou.

Kilyž jsme celého peeného skopce roztrhali a pojedli, nalo/ili jsme
zavazadla a dali se na i)oi'hod. Mnich Arzrunian, otcovský pítel mj,
kus cesty nás doprovázel.

Hory, na kterých Suij) Karabet l(!Ži, velmi i)nkie k jihu se

sklánjí k údolí Eufratskému. Je to Murad-su, který již z Palu známe.

I*ojí se tu s jinou znanjší ekou Kara-su zvanou. Severní pásmo hor

od jižního tak je vzdáleno, že tvoí širý údol 1— 8 hodiny široký a

asi 6 hodin dlouhý. Údolí eky Kara-su není pak než východní jeho

pokraování.

V dobách pedhistorických, než Murad u Gurgury dráhu k západu
si prolomil a promlel, celé údolí jediné tvoilo zajisté jezero. Zde ke

dnu sráželo se bahno, a hlavn bahno vulkanické, které Kara-su pi-
nášel. Tak povstala mocná vrstva pdy peúrodné. Kraj asi záhy byl

zalidnn. Xeuofon, veda svých 10.000 ku Trebizondé, tudy prošel, jak

dle všeho se zdá. Pozdji usadili se tu etní pisthovalci z Indie a

modlám svým nkolik slavných založili božiš. Modláství toto pevné

koeny tu zai)Ustilo. Jen s velikým násilím vyhubeno je pak od ke-
sanství vždy dále se šíícího. V dobách kesanských pak záhy blahobyt

tu zkvétal a uenost se šíila. Kraj slul tehdy Daron. Zde stávala

kolébka Mesropa a Mojžíše Chorenského, muž o ec a národnost

arménskou velice zasloužilých. Mesrop národu svému po vzdélanosti

dychtícímu novou a pknou složil abecedu, Mojžíš pak proslul brzy

jako výtený djepisec. —
Tak tu bývalo. Te ovšem je jinae. S výše rozhlížíme se na

hodiny cesty po údolí, nyní rovinou Mušskou zvaným, jehož spustlost

a nahotu ranní páry stíbrojasným útrpné kryjí závojem. Kde život

bujarý díve proudíval, te tak ticho a smutno : téch chudých, ture-

ckými pijavkami vyssátých ddinek tak poskrovnu je rozeseto! Nejen
oblieje lidské, i zem stárnou a to asto velmi rychle! —

Po píkrých stráních scházeli jsme rychle. S hor etné k Muradu
sbíhají bystiny. Vodou jejich nemnoho polí se zavlažuje. Uprosted
pdy vzdlané slezlo se vždy nkolik barák. Zdá se, jako by druh

ke druhu se kril, jako by navzájem se zahívaly. Tak o 9. hod. do-

razili jsme do Sordaru, pak do vesnice Karabetu a pozdji do Merdi,

kteréžto vesnice s Pazu výše v údolí položeným klášteru pináležejí.

Ves Bariu a Norak vidli jsme v levo, Zjaret pak v právo. Vrcholky

hor dosti byly zalesnny, hlavn pak kolem Surp Karabetu krásné

lesy se rozkládaly. Ale svahy nižší skoro všeho stromoví již postrádají.

Za Merdi jsme již v rovin Eufratské. Tam potkali jsme njakého
cikána, který slušného koníka ke koupi nám nabízel. Kirkor i cestou

rád by byl nco vydlal. Na koníka hned pesedl a zkouší ho obraty

nejrozmanitjšími. Poínají konen smlouvati, ale vyjednávání vlee se

s námi skoro až do Rejdanu. Ped touto vsí naprosto se rozbilo,

a cikán vrátil se svou cestou.

Rejdan je veliká a zámožná ves arménská. Baráky její zemí po-

házené velikým hromadám krtiím náramn se podobají. Vidíme etné
stádo buvol, kteí v parnu poledním ve vod zdejšího potoka si hoví.
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Zízenec Auauiauv, maje krátké ízení njaké, zastavil zde, a

i Kirkor tisíc ml chutí, abychom zde odpoinuli. Ale pohádám ku

pedu, abychom radji již do Muše se dostali.

Tak jsme dorazili po 12 h. k Muradu a k vod sešli s vysokého

behu hlinitého. Pi samém behu nebylo hluboko a i tu spatili jsme

veliké stádo buvolí. Jak chytrá jsou ta zvíata, znamenati bylo dle toho,

jak ve vod se chladila. Buvol tu ležel vedle buvola, zadkem do eky
a s hlavou ke behu obrácenou. Celé tlo do vody se noilo, jen

nozdry, oi a rohy z vody vynívaly. Vru nikdo nemohl jich tam

lepe rozložiti, než jak sami se rozložili.

Pedevším hledali jsme brodu. Našli jsme jej konené nedaleko

toho místa, kde Murad nevelik}' ostrov objímá. Pod ostrovem Murad
rozšíil se tam až asi na pl kilometru, a kalné vlny jeho rychle ubíhaly.

Našli jsme tam lovka brodu znalého, a ten se uvolil, že nás

za slušné zpropitné pevede. Sesedli jsme na chvilku a na koních vše

náležit prohledli, opravili a upevnili. Pak chut pustili jsme se do

jiroudu. Pevodník pichytil se mého kon a pro jistotu tyí eišt
ohledával. Brod ze behu pravého nešel pímo, nýbrž po vod na peku,

tak že hluboko pod východištém dosáhli jsme protjšího behu. Vody
bylo prmrné asi na 1 m., ale uprosted voda až pres hbet koský
se pelévala, tak že nejen šastné jsme se pebrodili, ale také polou

se vykoupali.

Na druhém behu oddali jsme se hned práci velmi užitené:

z bot totiž vylévali jsme všecku vláhu Eufratskou, která tam byla zcela

zbytená. I spodky bylo náležit vyždímati. Ale pi vedru poledním

a pi suchot tam panující oschli jsme pak dokonale, než tvr hodiny

uplynulo.

Brali jsme se dále k východu. Ale utrmácená zvíata s tží dále

se vlekla, a my sotva na nich se drželi. Žár polední málo kdy tak

byl mi protivný, jako tenkráte v údolí Eufratském. Táhla již 1 hodina

s poledne. Rádi bychom si byli odpoinuli, ale nikde ani píd stínu.

Okoralá pda jen zvonila pod kopyty koskými. I mnohé hluboké

v zemi trhliny bylo nám peskakovati. Ano nkteré musili jsme ob-

jíždti obávajíce se, že by snad k nedoskoil. Tak široké byly mnohé.

Konen spatili jsme na jižním obzoru nkolik strom. Chut
jsme tam odboili. Za tvrí hodiny stanuli jsme pede strání asi 4 m.

vysokou. Po stráni nco kovin, a z tch vynívalo nkolik topol a

akácii. Kolem táhl se živý trávník. Jen jsme zavazadla s kon spustili,

a již každý na smr unaven a tžce oddychuje sklesl do chladícího

trávníku. Tak mlky odpoívali jsme asi pl hodiny. Když jsme trochu

pookáli, poal ozývati se jiný náš nepítel : hlad s žízní. Ze Surp

Kurabetu šli s námi dnes ješt jiní dva arménští pocestní. 1 ti od-

poívají tu s námi a trpí. Jeden z nich a Kirkor prohlížejí koviny
nedaleko stojící. Pojednou volají na nás radostné, že našli studánku.

My k nim. Skutené, ale je to spíše studn než studánka. Vody tu

Slojí pes metr a zdá se býti velmi dobrá. Le co na dn je pono-

eno? — Je to njaká vysoká nádoba hlinná. Alo leží píliš hluboko.

Jak ji vjiovitV — Honem, pineste provaz sem od soumara! — Po-

dailo se nám, že jsme i)rovazem hrdlo zachytili a nádobu vytáhli.
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Byl to vysoký džbán se dvma držadly a se spodkem kontitj'm,

jak u antických amfor vídáme. Hrdlo iieliv bylo ucpáno. Téžký byl

nehorázné. Co v nm? — To velice je záhodno. Zátku mocí chtli

vyraziti.

„Javaš, javaš" — kiím a k opatrnosti radím — „zvolna, zvolna,

pánové, a nestane se neštstí!" — Nebot v dob, kdy ve svt všude

je plno dynamitu a jiných holavin a taskavin, musí se míti lovk
velmi na pozoru, nebo dábel a nihilista nikdy nespí.

Ale tm lidem nevzdlaným marno je mluviti. Nedokavý Kirkor

osudnou zátku rázem odstranil, a již snhobílý obsah antické amfory

rozléval se po trávníku.

„Airan, airan!" zvolali všichni u vytržení, a i já brzy se pe-
svdil, že to skuten „airan", to jest: — podmáslí. Asi 8 litr

ho bylo, spíše více než mén.
Tžko vypsati bujné veselí, které nález tak neoekávaný a tak

vítaný ve družin naší rozpoutal. O takových radostech vy evropští

smrtelníci ani potuchy nemáte. Takové rozkoše pociují jenom velicí ná-

lezci a vynálezci jako na p. Kolumbus, vynálezce Pražského leštidla atd.

„AUah verdi! — Alláh verdi!" — „Allab nám to dal, samo nebe

nám to seslalo!" — tak plesali jsme jeden pes druhého, nebo v ná-

valu radosti již i náboženství trochu jsme si popletli.

Že to dar nebeský, o tom nikdo nepochyboval. Dar tak vzác-

ného pvodu ovšem nesmí se odmítati. A my pijímali vdn: hrneky
se plnily a prázdnily, a nám šlo pi tom velmi k duhu, I vaky se

otvíraly, a tu chléb, tam sýr, vynoily se z obalu. Druh druhu pál.

Za krátko plápolal i veselý ohníek : rovinou Eufratskou táhla

vn kávová a libodech útlých cigaret v šedých oblákách vznášel se

k modré obloze. I ta rodina apí na blízkém strom s námi se veselila,

zobáky radostn si poklepávajíc.

Le drsná zkušenost uí, že po posvícení bývá mnohem he než

o posvícení bylo. Bohu žel i u nás po hodech tuných dosti brzy

dostavilo se postní rozjímání, a to bylo velmi zkroušené. Takové duševní

moldánky morálka jmenuje — zlé svdomí a to, jak z Jablonského

víme, „neustává v hryzení." ím déle patili jsme na džbán vy-

l)rázdnný, tím více pochybovali jsme o pvodu jeho nebeském. Což

pak slyšel kdo jaktživ, že v nebi mli by také podmáslí? — Naopak
vbec je známo, že Arméni v chovu dobytka výborn se vyznají. Ale

takový Armén je chlap hranatý a jako hora, ruce má jako ze železa,

a což kdy by v železných tch rukách octnulo se náhodou njaké
dkladné topoišté?! — Jak snadno by nám v tomto klasickém kraji

Daronu, kde Mesrop arménskou abecedu skládal, napsati mohli na záda

struné, ale drazné promemoria o cizím majetku?! — Ano vyklepánu,

zmalovánu — „být i nebýt? — To je ta otázka!"

Ohlížíme se po koních. Ne snad, že bychom chtli vzíti do za-

jeích, to bylo by málo rytíské : ale soustediti se nkam na nkolik

mil odtud mohlo by býti velmi užitené. Ale kam se rychle uchýliti?

Krajina otevená je jako dla a naše kon nemohou již s místa.

Nezbývalo tudíž jen hrdinsky se oddati tureckému osudu. Tento

osud také brzy se dostavil. U studánky zaslechli jsme pojednou pro-
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iiikavy kik dtský a z koví zahledli jsme dvé hlaviek dtských, jež

erné zraky své na nás upíraly s hrzou a s udiveuíni. Za dtmi pišla

statná Armenka. Pracují na poli a „airan" ponoili si do studánky pro

Idazení. Zapírati jsme nemohli, vždy corpus delicti ležel mezi námi.

nezbývala než cesta diplomatická, a tou bral se Kirkor velmi opatrné.

Koncem z kapsy vypustil jsem nkolik piastr a se srdce nám všem

spadla tíže centnýová. Žena byla vdova a mla bratra, o nmž však

vdla jen tolik, že je nkde snad ve Stambulu. Když jsem jí pak

slíbil, že až pocestuji do Evropy, od ní svatosvat budu ho pozdravovati,

mla ješt za nkolik piastr více radosti.

Tak vedlo se nám u arménské vsi Arthongu.

O pl tvrté sedali jsme chut opt na kon. Ubírali jsme se

smrem východním po severním úpatí horského pásma, jež rovinu

Mušskou na jihu lemuje. I na tchto horách je nkolik starých klášter,

k nimž Arméni hojn putují. Projeli jsme arménskými osadami Povr-

govem, aurmou a Hadžimanukem, a o pl sedmé do Muše jsme

dorazili. —
A kde zstalo to hrozné nebezpeenství života? — táže se soudný

•'•ná, vytýkaje mi, že nesjjlnil jsem, co pedem jsem slíbil.

A já pece slibu danému dostál mrou vrchovatou. — Což snad

8 litr airanu není nebezpeenství života dosti veliké?! —

8. Muš.

Když jsme se protáhli tsnými a neistými aršiemi Mušskými,

zastavili jsme ped chánem, chtjíce se tu ubytovati. Ale zle se nám
vedlo. V chánu bylo jen málo pokojík a ty všecky byly obydleny.

Chtli nám sice jeden vyprázdniti, ale hrozný jeho zevnjšek již nás

odstrašoval, akoli co do istoty nebyli jsme vru píliš vybíravými.

Tu vzpomnl jsem si, že jsem si v Charputu od armensko-kato-

lického biskupa napsati dal odporuující list zdejšímu váženému obanu
Štpánovi efendimu svdící. Odeslal jsem tedy list, a za nedlouho

došlo pozvání, abych u nho se ubytoval.

Stalo se. Byl jsem tedy hostem pana Stepaný effendiho, bohatého

Arména katolíka, a pobyt mj u lidí tak dobrosrdených a pozorných

byl velíce píjemný. Jsem jim za to velikými díky zavázán. Bylo mi

tak dopáno i píležitosti, abych patriarchální život arménské rodiny
liližf spznal. I tím vdomosti moje se rozšíily.

ian Stepaná je obchodník po celém okolí Mušském daleko široko

/.ii;im\ a vážený. Karavany jeho jdou až do Diarbekiru. V Muší zasedá

ve vládní rad. Je to pán již obstarožný, vzrstu vysokého a posud

pi síle. Když jsem pišel do domu, trpl práv zimnicí, ale brzy opt
se zotavil. 1 paní jeho trochu churavéla. Ml 4 syny a 1 dceru. Dcera
provdala se do jiného <lomu, jí jsem nespatil. Dva mladší synové jsou

iperní hošíci asi 10 a 13 let, bystrého ducha a živé povahy. Oba
starší mají néco pes 20 rok a jsou ženatí. Ale všecky ty rodiny

tvoí jen rodinu jednu, žijí a pracují pospolu. Ženské zabývají se do-

mácím hospodástvím, a mužští jdou za obchodem. Ve mst mají sklad
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stižného zboží a mimo to menší krámek s drobotinami perozmanitými.
Starší žil delší dobu u strýce svého v Caihrad a odtamtud j)nvedl

si i ženu, dívku velmi krásnou a pívtivou. On i ona jako velkoméšíáci

nosí 86 již po nové mode — a la franka. Mladší naproti tomu ženu

vyvolil si z Mušanek a drží se ješt kroje starodávného. Chodí v krátkém
soukenném kabátci, v šalvarech (spodkách) velmi širokých a domácích
stevících neforemných. Když jsem pišel, musil jsem si pohovti, starší

sám zul mi tžké boty jízdecké a pinesl pantofle. Mj arménský pr-
vodce a zízenec Ananianv zstal zde ješt celý den u mne. Poctivce

Kirkora jsem vyplatil, i odešel ke svým koním. Ped veeí dlouhý

tas popíjeli jsme výtené mastiky a pojídali lískových oíšk. Je to

lahdka v Malé Asii a i v Caihrad velmi oblíbená. Hostina skládala

se ze mnohých jídel masitých, velmi chutné pipravených. Pojídali jsme,

jak samo se rozumí, jenom muži {)os{)olu. Hoši a ženy zstávali v ku-

chyni. Jenom emancipovaná žena staršího ob as na nás picházela se

podívat, jak asi nám chutná. Veei zapíjeli jsme ernou kávou a pak
vnovali jsme se docela výbornému „tutunu" (tabáku) Mušskému. Cigarety

dlali mi oba Stepanové. Nikterak nechtli dopustiti, abych prací tou

snad sám se obtžoval.

Druhý den hned z rána ml jsem návštvu. Pišel armensko-
katolický misioná Zakkarian, toho asu duchovní pastý neetné osady

katolické v Muši. Byl rodilý Mušan, studoval v ím a jako misioná
pak daleko pišel do svta. Ve válce Krymské sloužil ve sboru fran-

couzském. V té innosti — zdá se — vrcholí práce jeho života. Alesi»o

o tch asech rád vypravuje. Ted churav jsa psobí v tomto zátiší

Eufratském v prostot a chudob snad více ješt než apoštolské. Má
tu sice byty dva, ale — mj bože — jaké to byty! Spolubydlitel

nevítaných tam jen jen se hemží. Když zde píliš ho pronásledují,

utíká se do bytu druhého. Odtud však vyštván, do prvního brzy opt
se vrací. I já pozdji ho navštívil a píliš brzy i já pak poal —
vybírati.

V tísni své nkolikráte prý již vládu francouzskou o podporu

njakou prosil, nebo prý vojsku francouzskému sloužil Ale nižádná

prosba jeho dosud nebyla vyízena. A nynjší republika už asi s tží

pro uvadlé vavíny zbankrotovaného císaství se rozeheje. — Mn
Zakkarian i tím byl prospšen, že jsem s ním mohl mluviti vlasky.

Byl on jediný lovk v Muši, který mluvil jednu e evropskou.

První den celý zdržel jsem se doma. Ml jsem mnoho práce

;

bylo dohotoviti pedevším nárt topograíických cestou uinných. Druhý

pak vyšli jsme si se Zakkarianem na obhlídku. Vystoupili jsme vysoko

nad msto, tak že alespo na ti strany volný jsme mli rozhled.

Muš rozkládá se na severním úpatí divokého pásma horského,

kde v rovinu Mušskou zvolna se sklání. Z hor k severu žene se

divoká bystina Merlaket i Muš-su zvaná a vyryla si asem divoké

údolí. Trochu dále na západ jiný menší potok stejným bere se smrem.
Po osad Karne pi nm položené íkají mu Karne-su. Mezi prameny

obou skalnatý Arkelor nebo Kurd-dagh do oblak trí. Jeho úpatí

v nevysoký vypnulo se pahrbek kolem osamotnlý. Na tomto pahrbku
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stávala díve pevnos Mušská dávno již rozboená. Te(T po pahrbku

rozkládá se msto a svými zahradami až i oba behy Merlaketu zabírá.

Pravil jsem: msto. Le nemyslete pi tom snad na msto europské!

Je zde sice nkolik dom o jednom pate s pknými pokoji, s okny

vysokými a zasklenými. Ale i schody u tchto dom žebíku podobnjší

jsou než skutenému schodišti. Takový pkný dm má hostitel mj pan

Stepaná. Cena jeho páí se zde na 2.000 zl, dle našich penz. Ale

takových dom v celém mst je velmi málo. Vtšinou jsou tu malé

domky pízemkové a majíli patro, leze se do nho po skuteném

žebíku. Cena jejich klátí se kolem 000 zl. To jsou domy. Ostatní

stavení jsou pouhé díry do sypké strán vykopané : elná stna z bláta

uplácána a plochá stecha rovnž jen pevn na chrastí nasypaná. Kdo
s místa povýšeného na toto „msto" patí, tomu zdá se, že vidí jen

hndé špinavou smsici velikých krtích hromádek, z níž jen tu a tam

mocnjší ol)rysy vtšího domu vynikají. Mešit tu sice nkolik, ale

nižádná z nich valn neliší se od budov ostatních. Jediný jen ješt

„minareh" vznáší se do výše a vzdoruje zubu asu. Ostatní již dávno

k zemi klesly. Všeobecný úpadek, spustlos, ochablost a cárovitosC

žebrácká jsou hlavní znaky, jež zde ze všech kout zejí. Nikdo se za

n nestydí, nikdo zastíti jich nehledí.

Kdokoli z Europan kdy zde se zastavil, každý vždy té strašné

neistoty zdejší se hrozil. Ani za mne nebylo lépe : co ulice, to sme-

tišt, — co stružka, to potok páchnoucích kal. A všecko to je jen

malý obrázek celé té veliké íše turecké : všude spustlos hmotná

i mravní, všude cár žebrácký, a až daleko do Europy to zapáchá !
—

Ješt na poátku tohoto vku páili obyvatelstvo zdejší na 10.000.

Te není ho zajisté více než polovina. Turk snad je více než ke-
sanských Armén a mezi tmito asi 50 rodin katolických. Arméni

mají nkolik kostel; jsou to sice budovy starožitné, ale niím ne-

vynikají, leda snad svou sešlostí. Kostel katolický pak byl tak bídný,

že mi ho Zakkarian ani ukázati nechtl. Pravil mi jen, že se musí

vystavti jiný, ale penz že není. Bylo to sice poloviní vyzvání k dobro-

innosti, ale mj skoupý ministr tinancí i tu nejmenší marnotratnosC

co nejpísnji mi zapovídal. — Podobn idne i obyvatelstvo roviny

Mušské. Ustavinými vpády loupežných Kurd, kteí obývají v horách

nad samým mstem a nad rovinou se táhnoucí, jsouce týrány, mnohé
rodiny do sousední Arménie ruské se pesthovaly. Když sthování

tomu vláda turecká poala brániti, ucházely rodiny arménské tajné na

Kus. Tak mnohé vesnice v úrodné rovin nemají již obyvatel, stavení

se rozpadávají, role spustla. Obraz íše tui < i k, : pouš, pouš, kamkoli

popatíš.

Mušané živí se dílem obchodem a prmyslem, dílem pak též

chovem dobytka a zemdlstvím. Ani obchod však, ani prmysl není

valný a pestává na domácí spoteb. Lepší látky liedbávné picházejí

ze Sýrie pes Diarbekir a Mussul; podobn i pestrobarevné bavlnné

zboží dodává Anglie, pokud hrubé výrobky domácí nestaí. V aršiích

roztahuje se hlavn áevcovina jakož i zboží uzdániké. Trh Mušský
nejen mstu, nýbrž i arménskému a kurdskému okolí dodává, eho
v domácnosti je potebí. Venkov pak dodává hlavn obilí a nkteré
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suroviny. Zalirad a hlavn vinic kolem Mušc je velmi mnoho. Ovoce,

jako jahlek, hrušek a tešní je sice dosti, ale vesmés jsou to jen druhy

chudé, neušlechténé. Mnoho rodiny Mušské mají své vinice v okolí, a na

])odzini dobrých lirozn bývá dostatek. Ale vína z hrozni nedlají.

V nížin pod mstem i mnoho polí tabákových jsem vidl. Tabák zdejší

velice si chválili, a až do Caihradu mnoho prý se ho vyváží. — Píkrá
úboí blízkých hor mají, jak se zdá, jen málo rostlinstva. Vrcholky

jejich skvly se posud svou i)okryvkou snhovou. Ale pece vedro bylo

náramn veliké. Slunce do údolí se vzpíralo a vtík pístup ml jen

od severu z nížiny rovnž rozžhavené.

Ješt na poátku našeho vku celou okolní krajinou vládl mocný
náelník kurdský. Vedl si jako panovník samostatný, vrchmocí sultánova

neuznával. Teprve za Mahmuda II. podailo se udatnému Rešidu pašovi,

že vojskem silným zpupného samozvance Selima sevel, zajal a na
námstí Mušském odpravil. Tím zlomeno tu kurdské panství navždy.

Synové Selimovi, Emin a Churšid, zstali sice na živu, a náelnictví

jim ponecháno, ale k samostatnosti nikdy již se nevyšinuli. Emin zemel
již r. 1842, ale bratra jeho Churšida poznal jsem ješt na své další

l)Outi do Erzerumu a to v msteku Chnusu.

Ted tvoí Muš ást vilajetu Bitlisského. Vládne tu mutessarif

pašovi podízený. Bylo mou povinností, abych se mu pedstavil a fir-

manem se vykázal. Jen tak mohl jsem obdržeti zaptie jako prvodce
k další do Erzerumu cest. Z prvu Zakkarian velmi ochotné mi slíbil,

že mne tam doprovodí. Byl by mi pomocí vlaštiny dlal tlumoníka.

Ale sliby i v Asii jsou chyby. Když jsem konen chtl jíti k pašovi —
mutessarifovi, poal se vymlouvati : že prý mutessarif jemu návštvu
také neuinil, a on prý tedy, nechtje si zadati, k nmu jíti nemže.
Nabízel mi, že chcili, bratr jeho mne vyprovodí, že prý také trochu

vlasky zná. Ale ekl jsem Zakkarianovi : nepjdeli sám, že jiného pr-
vodce nechci. Nastudoval jsem si tureckou e a šel jsem sám.

Ve dvoe velikého chánu vylezl jsem po bortících se schodech

do prvého patra. U dveí stáli dva zaptiové na stráži. Mne jako Franka

pustili hned do sín úední, ve které mnoho písa na bobku sedlo

píšíce. Odtud uvedli mne hned k mutessarifovi do vedlejšího pokoje.

Stálo tam nkolik pohovek koberci potažených. Pasa pokynul mi, abych

na jedné proti nmu se usadil. Když se to stalo, opt poal zdraviti.

Já dkoval. Dlo se tak po tikráte. Pasa byl muž v nejlepších letech,

postavy velmi pkné a ušlechtilé. Odn byl po cvropsku, jen fez ml
na hlav. Dlouhý kabát z jemného sukna svtle modravého slušel mu
jak náleží.

Dlouho jsem se nerozmýšlel a již již spustil jsem stavidla své

turecké výmluvnosti. Hrelo to jako májový deštíek po plechové steše.

Nemluvil jsem ovšem lépe, než jsem uml. Že se však ten dobrý pán

pi mé ei turecké samým smíchem nepotrhal, tomu ani dnes ješt

nerozumím. Pak vzal firman a pozorn proítal, spokojen pi tom

hlavou pokyvuje. Konen mi slíbil, že zaptie za prvodce mi dá. Hned
že dá rozkaz jusbašimu etník. Toho abych zpravil, až budu chtíti

odcestovati. Opt poklony a pozdravy, a já, hrd jsa zdarem tohoto

kousku práv Demosthenského, ubíral jsem se od audience.
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Hned jsem poprosil také mladého Stepanu, aby mi njakého

lovka 3 dvma koni opatil. Stepaná brzy pivedl mi njakého mladíka,

jenž služby své a „výborné" své kon mi nabízel až do Erzerumu.

Cesta ta trvá 5— 7 dní. O plat brzy jsme se smluvili, jelikož pání

jeho nebyla nemírná. Vzal si hned 4 medžidie (pes 8 zl.) závdavkem.

To bylo dopoledne. Odpoledne pišel opt a žádal ješt jedné

medžidie, že pro kon musí nco nutn opatiti. I tu jsem mu dal. Ze

zítra asn vyjedeme, opt bylo pipomenuto, a chlapík sliboval hory

doly, tak že jsem se poal již obávati, že mne snad o plnoci ze

spánku vyburcuje. — Na cestu vše bylo pichystáno. Zásoby byly do-

plnny a vše urovnáno. Rodina Stepanova chleba mi napekla a i jinou

m opatila spíží. Veer opt slavná hostina a tklivé louení.

Ráno s prvním zábleskem slunením povstal jsem z lože. Rychle

byl jsem pihotoven, nebo soumai mohli tu býti každou chvíli. Nechtl

jsem, aby mou vinou chlad ranní zde se promarnil. V nížin Muradské

bez toho je žár nesnesitelný.

O 4. ranní již jsem se nasnídal a ekám. Za každým cinkotem

podkov, jenž z ulice sem zaznívá, volám: „Aha, už je zde!"

Je 5 hodin : ha, on zde není

!

Je 6 hodin : ha, ješt zde není

!

Je 7 hodin: i to aby hrom — — — ale jsme zde ve slušné

spolenosti.

Povím to krátce: soumai ani o 10. hodin ješt nepišli. To

ovšem ted velmi krásn se vysloví, ale nezapomínejte pi tom, že se

kehký jeden smrtelník od 4.— 10. cviil v trplivosti, a takové cviení

že bývá velmi peprné.

ekání toho konen sám Stepaná se nabažil. Došel k zaptiovi

a dal katriho hledati. O jedenácté konen mi ho zaptie pivedl, ale

bez soumar. ekl nám nestydat do oí, že nepojede, že nechce. Když

jsme penz svých žádali, ekl, že jich nemá, že je ztratil.

Odvedli ho a zaveli sice do šatlavy, ale mn to vru nepomohlo.

Sedl jsem poád v Muší, ale 10 zl. bylo fu. Nezbývalo než nového

popáti si vyražení a hledati jiného darebáka. Ten se také opt brzy

našel, ale již zítra jeti prý nemže, nýbrž až pozejtí. Zítra pijde

prý teprve druhý jeho k. Z toho bylo znamenati, že je to lovk
poctivjší. Najal jsem ho, ale naped nieho jsem nedal.

Pozejtí ráno lovk pišel sice, ale jen hlásit, že kon dosud

nemá. Každou clivili prý ho oekává.
V prvním okamžiku byl bych zlostí skoro z kže vyletl. Ale

rozmyslil jsem si to a jako nejmírnjší beránek trplivé a bez reptání

podrobil jsem se opt svému osudu. Velebil jsem Alláha, že všecko

tak moude vede a ídí, — sliboval, že zcela se oddávám vli jeho

turecké, jelikož bych to bez toho nepedlal.

A Alláh tentokráte skutené ješt dosti moude to zaídil. O po-

lednách pišli kon, a my za chladu odpoledního z Muše skuten
jsme vytrhli.

To vše vypravuji tu proto, abych ukázal, jak bájen rychle na

východ lze cestovati. Když vy chcete jeti z Prahy do Vídn, tu jdete,

koupíte si u pokladny lístek a za 8 hodin vidíte i^tpánskou vž. Pi-
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pomete si — prosím — také nkdy pi tom, že jsou tia tomto svi^t

posud ješt nkteré krajiny, kde rychlovlaky neje/di.

A co s mými penzi se stalo, chcete snad ješt slyšeti?

Zmizely, beze stopy zmizely v bezedných kapsáích turecké spra-

vedlnosti. Darebáka jednoho sice zaveli, ale brzy jsem znamenal, že

ti ostatní nejen jsou na svobod, nýbrž že v Muší zastávají úady —
velice výnosné. Ptáek v kleci zstal asi tak dlouho, dokud jsem
z msta paty nevytáhl. Pak všichni spravedliv se rozdlili, a ne-

uinilili tak již díve. Vydlali všichni, všichni mohli býti spokojeni.

Já ovšem mohl dovolávati se dobrého práva svého, mohl jsem
v Muši sedti do dneška a souditi se do soudného dne. A ješt mnoho
jiných vcí zbytených a hloupých velice mohl jsem dlati. Ale já byl

moudrý, a moudrý i v Turecku ustoupí.

Tak stalo se mi v Muši léta hedžry tisícího dvoustého deva-

desátého osmého.

Listy z ruské vesnice.

Píše

H. Jaroš.

A IV. N a p a n s k é m p o 1 i.

I
'£Í o tu budete sedti? Jedte se mnou na chutor, projedeme se, po-

rv^ díváte se na náš hebinec, ukážu vám les, a zítra veer budete

/J^ opt zde."

i Tak mne svádl Avgust Gustavovi von Ilelm, správec Podol-
l chinského velkostatku, s nímž jsem se setkal v jednom z Kurských

hotel, kde jsem ml umluvenou schzku s panem N. Místo pana N.

pišla však depeše s omluvou, že schzka pro nahodilé pekážky musí

na dva dni býti odložena. Meškati dva dni na prázdno v hostinci ne-

bylo nic píjemného, a proto jsem bez dlouhých okolk pijal nabídku

Avgusta Gustavovie, Nmce z Baltických provincií, ale žijícího už

mnoho let ve stední Rusi, kde jsem se s ním seznámil krátce po

svém píjezdu na Rus. Ve stedním Rusku tší se Nmci velmi dobré

povsti; slovo „estný Nmec" zní tu asi, tak jako by ekl „poctivá

duše." Nevím sice, kterými dobrými vlastnostmi vynikal jinak ješt

pan von Helm, ale že byl poctivou duší, bylo nade vši pochybnost.

V mládí svém procestoval skoro celou Evropu, ba zajel si až do

Ameriky ; nicmén jeho ethnograíické vdomosti nebyly zcela v poádku.

Zvdv, že pocházím z ech, pijal mne za svého landsmanna, a jakkoli

jsem se všemožn zíkal cti nmeckého krajanství a dokazoval, že

v mých žilách neproudí ani krpj nmecké krve, zstal jsem v jeho

oích krajanem. „To je všechno stejné; prosit Herr Landsmann!" kon-

ívaly pravideln naše národopisné spory pi sklence vína.
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Avgust Gustavovi nalil z láhve ostatek Krymského do sklenek,

sob mén, mn více, dopili jsme a vyšli na ulici. Tam u podjezdu

stála už trojka slušných ryzák, zapražená do tarantasu, t. j. bryky,

spoívající místo ocelových per na pružných žerdích, spojujících ob
nápravy. Pejeli jsme tryskem po hrbolaté dlažb Kurských ulic, a ví-

tznou branou, vystavnou kdysi Kurskou šlechtou na památku návštvy

carovy, vyjeli jsme na širokou erární silnici.

V prhledném vzduchu jasného, svžího podzimního dne rýsovaly

~ zeteln kontury dalekého obzoru; na samé jeho periferii ernala

se dosti rozsáhlá skvrna. „Vidíte, to je náš les," ukazuje mi Avgust

Gustavovi na ernou skvrnu na obzoru — „a pod lesem je chutor.

Za dv hodiny budeme v Podolchin."

„Ticet verst za dv hodiny?" namítám nedviv.
„Lehko; cesta je nyní jako mlat," dotvrzuje pan správec.

Nedlouho drtili koníci svými podkovami drahocenný štrk erární

silnice, kterou tu z nedostatku jiného tvrdšího kamene štrkují tmavo-

hndým fosforitem, týmž kamenem, jehož z Podolské gubernie vyvážejí

na tisíce cent do Nmec a tuším i do Cech, kde v chemických to-

várnách upravují z nho výborné hnojivo. Koí použil prvního mstku
pes silniní píkop a zaboil na vozovou cestu, táhnoucí se soubžn
se silnicí. Mželi ruský mužík voliti mezi vozovou cestou a silnicí,

vybere si dojista vždy cestu vozovou. Proto podle každé ruské erární

silnice najdete širokou neštrkovanou cestu, a celé léto nepáchne je-

dinká télega na silniní dlažbu, na níž i špatn kovanému koníku tvrdo,

i mužiku ležícímu v drkotající téleze nepohodlno. Za to na gruntové

cest jedeš jako po vod. Vozík jen se kolíbá po pružné, ujeté pd,
kola nehrí a podkovy uecvakají. Zachceli se ti, zdímni si, mašli

knížku s sebou, mžeš pohodln ísti. Zejména na podzim, když první

dešt ztužily letní prach, není pohodlnjší cesty nad ruský „proseljok"

(polní testu). Puškin v cestopise „Z Moskvy do Petrohradu" vnoval

mu celou dithyrambu a právem se vynášel, že podobných cest nemá
celá Evropa. Tenkrát nebylo ovšem ješt železnic. Týž Puškin neopo-

menul však vytknouti nepknou vlastnost ruských vozových cest, když

za pozdních jtodzimních lijáku rozmoknou na loket hloubky a promní
se v bezednou ídkou kaši, z níž vyváznouti živ a zdráv poítá se

asem za štstí. V takové doby stoupají rychle akcie šttované silnice,

jež za letního odpoinku pokryla se travkou luuravkou a ješt na

podzim za slunených dní se skvla kvty pampelišek, jako by ji po-

sázel nové raženými dukáty. Tu nekonené obozy, vezoucí nedávno

vjmlácené obilí na trh do msta neb na nejbližší železniní stanici,

táhnou se po zablácené silnici, a vedle ní se blyští ernohndá hladina

rozmoklého, opuštného proselku.

Avgust Gustavovi ml pravdu. Neminuly ješt dv hodiny a náš

tarantas se poal spouštti srázným úvozem, vedoucím se širé stepi,

po níž až doposud letla naše trojka, do hlubokého úvalu, na jehož

dn se blal potek a po jehož bocích se vystrojily nepehlednou

adou chaty sela Podolchina. Na konci ddiny stála církev s pti hla-

vami, krytými zeleným plechem, a nai)roti ní na táhlém svahu druhého,
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pírného údolí, rozložena skupina hospodáských staveb — PodohOiinský

chutor.

Prostední ryzák pod duhou vší silou se opíral pedními kopyty

o sypkou pdu, aby zdržel tarantas na píkré cest. Úkol ten uložen

celo na prostedáka a na koího, jenž pehnuv se tlem nazpt, drží

obezetné se spouštjící zvíe v napjatých opratích
;
pípežní kon

l)rostedáku pomoci nemohou, ponvadž nejsou k voji pevn pipjati.

Jejich povinností jest toliko táhnouti, ne však zdržovati povoz.

Sjeli jsme šastn na dno úvalu, z opatrnosti, vyhnuv se pode-

zelému mstku, pejel koí potok brodem, a za minutu stál náš tarantas

ped obydlím správcovým.

Nízký neširoký domek, sroubený z dubových trám, krytý slámou,

vyzíral stízliv z pocuchaného podzimními vtry koví a valné již se-

žloutlélio stromoví malé zahrádky. Statká nikdy nebydlí v Podolchin,

proto tu není panského domu. Krom píbytku správcova stojí tu na

širokém prostranství kontora (kancelá) se zvonkem, kterým se dává

znamení ku práci a oddechu ; dále konírna a stáje, plechem krytý

arnbar (sýpka), klna, kasárna a kuchyn i)ro ele a dále pod strání

kovárna. Po nádvoí se procházely krty, tíkaly a chvílemi zdvíhaly

zobákem nalezeného brouka nebo ervíka; okolo stáj blelo se hejno

hus, jež kejhajíce štípaly z dlouhé chvíle nahndlý štukavec, jímž celý

výhon jest porostlý.

liyla nedle; chýlilo se k veeru. Ped kasárnou sedly báby ve

sváteních šatech a vedly živý rozhovor. U dveí do kuchyn stáli dva

chasníci. Jeden hrál na dudku (píšalu) a druhý na harmoniku ; ve

dveích stála dívice naslouchajíc jejich hudb. Ped kontorou stálo

nkolik mužík, rozprávjících s kontoršíkem (písaem), který sedl
na zábradlí kryleka (krytých schdk). Když spozoroval píjezd správcv,

sešel na dvr a dal se smrem k obydlí správcovu.

Avgust Gustavovi mne pedstavil své žen a odešel do kanceláe
vyídit bžných záležitostí. Staiký párek, jenž patrn v dobré shod
strávil blahá léta veselého mládí, žil tu nyní o samot na chutoe,

vzdáleném svtského šumu a ruchu. Rodina je dávno už zaopatena.

Ale nebývalo as vždy tak ticho a klidno v jejich domácnosti. Soud
dle rozmarných vzpomínek, díval se pan správec na život okem vždy

jasným a neváhal asi nikdy vypiti íši rozkoše až na dno. Prost, ne-

strojené chování paní Helmové bylo svdectvím jejího dobrého vycho-

vání; ostatn již z nkolika slov možno bylo poznati, že máte ped
sebou dámu nevšedního vzdlání.

Prosedli jsme v malé, útulné jídeln, která byla spolu hostinským

pokojem tsného správcova obydlí, daleko do noci, a byli bychom snad

sedli ješt déle, kdy by nebylo nesetných „prosit!" bezdkého pana

krajana, jenž hned po veei dal odnésti samovar se stolu a nahradil

jej celou batterií láhví.

Ráno druhého dne jeli jsme se podívat na hebinec, vzdálený

asi šest verst od chutora. Cesta vedla mezi poli po širé pláni, velmi

zvolna stoupající. Za malou plhodinku dostihli jsme vrcholu, obzor se

náhle ped námi posunul do znané dálky a spojil se kolkolem v pravi-

delný kruh, perušený toliko na jedné stran zubatými obrysy vysokého
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lesa. Celá ta plá, jak ležela ped mýma oima, byla rozdlena ve ti
skoro jednostejné výseky; jeden, nejbližší, u samé cesty, byl barvy

šedožlnté, druhý na levo byl brálov zelený, a tetí daleko na právo,

piléhaje k lesu, byl barvy tmavohndé. Podle nás žlutalo se ohromné
strnisko, s nhož nedávno sklidili jee; zstane ležeti ladem do píštího

léta a bude sloužiti za jarní pastvinu stádm. Brálová zelefí oznaovala
pole, oseté ozimní pšenicí a žitem : hndá ás byla oranina, pipra-
vená pod jee.

Avgust Gustavovi zastavil na minutku povoz a opisuje napaženou
rukou kolem sebe kruh, obrátil se ke mn

:

„Pohledte! vše co tu vidíte kolem dokola náleží hrabti."

„Pkný statek," míním rozhlížeje se po nepehledné niv, „kolik

desjatin pdy má váš chutor?"

„Pes tyi tisíce desjatin orné pdy a pes tisíc desjatin lesa.

A takových chutor má hrab pl tuctu. Kdy by se složilo vše dohro-

mady, vydalo by tuším za leckteré suverénní nmecké knížectví. A kolik

tisíc lidí musí tam vyživiti ))da? Však náš hrab sotva že tak vyjde

-vými dchody."

Avgust Gustavovie st* rozhovoil o výnosnosti polního hospodáství,

jež se mi zjevilo ve svtle nevaln píznivém. V Podolchin se hospo-

daí dle staré trojpolní soustavy, jak se hospodaívalo ješt za dob
nevolnosti. Veškera orná pda je rozdlena ve ti „klíny", každý klín

leží první rok ladem, druhý rok se osívá ozimní pšenicí a žitem, tetí

rok jeem, ovsem a pohankou. Vyjma dv ti desjatiny brambor, sá-

zených pro domácí potebu, nepstuje se žádná rostlina prmyslová.
Prmyslových závod krom mlýna také není. Krom toho i chov do-

bytka je nepatrný. .Jedinou výminkou je hebínec, který však nemže
býti pokládán za zdroj dchod, ponvadž jeho výnos nikdy nekryje

spojené s ním výlohy. Jest proto pirozeno, že píjmy z Podolchina

nevydají prmrn více než asi 27o až 272% ^ kapitálu, jejž ped-
tivuje cena chutoru.

Tak malý dchod ze statku vysvtluje se hlavn primitivným

hospodástvím. Pole se nehnojí, ponvadž nepatrné množství dobytka

chovaného ve dvoe neposkytuje více mrvy, než co je potebí na hnojení

zelništ a konopništé. Jediným prostedkem k osvžení pdy jest tedy

úhoení. Však i ten prostedek by snad dostail ješt na dlouhou adu
let, kdy by se pda orala dosti hluboko a vyžilá svrchní ornice se

nahrazovala nebo stídala se spodní zemí, dosud nedotknutou ; mí
hloubka erné i)lodorodné prsti místy až ti stopy. Však ani to se

nedje. V Podolchin nemají doposud pluh ani ruchadel; velkostatek

vbec nevzdlává pozemky svým vlastním inventáem, nýbrž najímá na
polní práce okolní mužíky, kteí jako ped tisíci lety orají svými

Fnimitivnými „sochami", ') které nezaryjí liloubji deseti centimetr.

') Ruská .socha" nepokroila daloko od svóho pravzoru, pluhu Oíryi)tsk('lio,

jak ho zobrazují fotné památky pRyptskeho stari>v<'!ku. K šikmo jmstu-

voiu', dubov, 8 dva decimetry široké a tri étvrti metru dlonli di'sr<'

pipevnn na dolfiíni, stíženém konci železný „lemech", podobný ostro

konení^ lopat* K liorejiií, Sirí ásti pH|)evnny po stranách dv žerdi,

OSVÉIA IB8A. li. 45
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Z bohaté vrstvy erné zdejší ornice mže býti zužitkována proto jen

nejvrchnéjší í-ás, která se pomalu vynirskává, a úroda se stává rok

od roku nepatrnjší.

Krom parních mlátiek a mlýnk na istní zrna se hospo-

dáských stroj na panství neužívá. Ba i secí stroje, jichž koupeno již

ped lety nkolik, stojí nyní z pravidla na zahálce, ímž je vinna zvláštní

soustava pracovních sil. Dlníci — krom nkterých zvláštních pípad,
jako na p. mlácení — nenajímají se pravideln za denní mzdu, nýbrž

zavazují se vykonati všechny hospodáské práce na uritém poli bhem
jednoho hospodáského roku a místo mzdy berou v nájeni pozemek.
Tak na p. mužík, jenž najímá desjatinu pdy, kterou zaseje ozimním
obilím, musí obstarati dv desjatiny panského ozimního obilí, t. j. musí

zorati a dvakrát peorati a zvláiti úhor, zasíti pole panským semenem,
požíti a svázati úrodu, svézti snopy na humno a složiti je tam do

stoh. Za desjatinu pdy pod jee vzdlá pldruhé desjatiny panského
pole. Podobn za právo, pásti stádo na panských úhorech a na pose-

ených lukách, za sbírání chrástu, oíšk a jahod v panských lesích za-

vazují se mužíci vykonati urité práce na panských pozemcích. A jelikož

se všechny polní práce vykonávají okolními mužíky, kteí ovšem sejou

bez secích stroj a žnou a kosí obilí bez žácích stroj, jsou r Podol-

chin podobné stroje mrtvým kapitálem. Hospodaení je za takých

okolností pohodlné, ale nevýnosné.

Na otázku, pro se drží v Podolchin stále ješt takového primi-

tivního hospodaení, pokril Avgust Gustavovi rameny a dal mn za

odpov slova, jež jsem slyšel ostatn již na mnoha jiných místech na

Rusi: „Z nedostatku kapitálu,"

„Bylo by záhodno," vysvtloval, „krom pšenice a žita pstovati

i jiné plodiny olejnaté, vláknité nebo cukerní, ale zde jich neodbudete

za slušnou cenu. Jest proti tomu sice pomoc : zíditi njaký prmyslový
závod; ale kapitálu se nedostává."

„Když už musíte zstati pouze pi obilním hospodáství, pro
aspo to nevedete racionálnji?" namítám já dále.

„Ponvadž se kapitálu nedostává," opakuje Avgust Gustavovi.

„Racionáln hospodaiti znamená pedevším pole hnojiti. Ale odkud

vzíti hnoje, neníli dobytka? A odkud dobytek, jeli kasa prázdna/

Druhou podmínkou jest pdu náležit zpracovávati, K tomu jest potebí

moderních, hluboko orajících pluh a železných bran, k nim se musí

zapahati mnoho potahu : a kde vzíti náadí a potah, nenili penz ?

Konen tetí podmínkou je, vykonávati všechny polní práce v pravý

as a to v dob co nejkratší, abyste nepropásl píhodného okamžiku.

To však pi ohromných rozmrech velkostatku dalo by se vykonati jen

s velikou zásobou náadí a potah, k nimž bylo by teba držeti celý

kontingent eledi : a z eho poídíte reservní náadí a potah, nemáteli

ani na nejnutnjší?"

za néž se „socha" pivazuje k duze, pod niž kráí k. Ped lemecheiu

mezi žerdérai upevnno krojidlo, a dv rukojatky, pivázané šikmo k obma
vojím a k hlavuí desce sochy, slouží za klee, jimiž orá zarývá sochu

do ornice.
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/;i eri jsme prohledli bebinec, kde jsme zastali doma jen

hebce, odtud jsme si zajeli na step, kde se pásl „tabun," t. j. stádo

kobyl matek a híbat, naež jsme se vrátili dom stedem velkolepého

dubového lesa, dle slov správcových daleko pes sto let starého, jehož

každá desjatina bratru by stála za tisíc rubl.

„Vidíte, stále naíkáte, že nemáte penz do hospodáství, a tu

vám zahálejí statisíce," ukazuji správci na les.

„Vím o nich, vím," odpovídá Avgust Gustavovi, tverácky se

usmívaje. „Tu nezahálejí statisíce, tu stojí cely milion. Ale nezapo-

mete, že je to jediný reservní ond našeho hrabete, uschovaný na

ernou hodinu. Hrab jest lovk opatrný, má etnou rodinu; snadno

se mže nco pihoditi. A les zkácíte jen jednou : vícekrát tu již ne-

vyroste."

1 > posledními slovy pán správcovými jsem musil souhlasiti.

Kurská gubernie, jež se slavila svými velkolepými doubravami, nemá
dnes již ani tvrtinu tch les, jež mla ješt pi zrušení nevolnictva.

Vše to padlo za ob£ svobod, jak mn vysvtloval pan správce, veliký

laudator temporis acti, který na doby nevolnictva vzpomínal jako na

egyptské hrnce. —
Moje návštva v Podolchiné pipadla mi na mysl, když jsem se

poal seznamovati s Ivanovskou „ekonomií" ; taký název pikládají si

tuti/ v novjší dob ruské velkostatky.

„Což Ivanovka! tam se vede racionální hospodáství. Boris Pa-

vlovic je výborný ekonom," slyšel jsem už cestou od místních kupc,
nimiž jsem se smluvil ve vagón.

..Statek jest tedy výnosný?"

\'ýnosný, nevýnosný — tžko íci. Tam se tratí mnoho na po-

v/,iH'Miii velkostatku: krásný plemenný dobytek zavádjí, lesy sázejí,

stromové školky zakládají; vše to pohltí hromadu penz. Ale prmyslové
sody nahrazují, v em pokulhává hospodáství."

_To jest: bez prmyslových závod i)onu)lilo by málo i racionální

hospodáství V"

„Ba, skoro že tak!" pisvdil kupec s potmšilým usnuv em.

i.eda že pracovního lidu se více piživí!"

Pijel jsem do ivanovky, i skuten : eho tam nenajdete ! Hoz-

ihlé sady, oranžérie, paeništ, školky s mladými strmky ovocnými

a lesními, chmelnice, stáje pln švýcarského a anglického dobytka,

mlýny, cukrovar, lokomobily, bohat opatené dílny, v nichž se hotovi

nejen obyejné náiní a náadí hospodáské, nýbrž pracují a opravují

se i stroje secí a mlátící. Polní hospodáství je rozdleno dle soustavy

šestipolní, a nejdležitjším jeho pedmtem je pstováni cukrovky.

Zavedeno i setí pícních rostlin v rozmrech dosti rozsáhlých. Pda se

zlepšuje hnojem, získaným ze steliva v etných stájích, i chemickým
hnojivem, jež se hotovi ve znaném množství z odpadk cukrovaru.

Hospodáství tedy v každém vzhlede pokroilé. A pece ani Ivanovka

se nemže dosml obejíti bez úhor, n<'bo celá tetina orné pdy leží

K i/.doroné ladem.
pinr puK" IlíMIpn^tltí' M,) /ln t... M''1m> 'llioi' cílí''" ptlilll ^<'

I »()lit rijf
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lumuc, správce Ivanovského, s nímž jsem se rozhovoil o zdejších po-

mrech hospodáských. „Pole hnojíte dostatené; na pak ješt úhoiti?"

„Pravda, nehylo by teba; ale my i tak sotva zmžeme všechny

polní práce. Rukou se nám nedostává."

„To jest, domácích rukou? U vás se konají všechny polní práce

domácí eládkou a nádenníky?"

„Ó kdy by to bylo možno, pak ovšem by rados bylo hospodaiti.

Bohužel domácí eládkou a za mzdu najatými silami sotva že vystaíme

na kulturu cukrovky, první pluhovou orbu, setbu secími stroji a na

mlácení. Všechny ostatní i)ráce, pevrka, vláení, velká ásC setby,

veškera sklize obilí, senokosy a mnoho jiného provádí se zdejšími

mužíky. Ale jsteli pi vtšin prací odkázán na mužíka, musíte své

plány pistihovati dle jeho dobré vle."

„Ani vy jste se tedy ješt nevymanili z podruí muzické sochy?"

„Bohužel nevymanili a sotva se kdy vymaníme, nezahodíli ji

mužík sám a nenahradí ji pluhem. Obmezili jsme ji ovšem co nejvíce

možno; ostatn jsou nkteré práce, jako pevrka, kde i sochy lze

užiti. Ale co hlavního, ne od sochy, od mužíka jsme se nevymanili.

On jest a zstane navždy hlavním faktorem v našem hospodáství.

Rozumjte dobe : mužík samostatný hospodá a ne nádenník bezzemek,

jakých na tisíce je k službám statká u vás na západ. A s tímto

mužíkem, jenž panskou práci pokládá bud za milos ze své strany

(jeli trochu zámožný), aneb za prostedek snadného koistní, musíte

pedevším poítati, jinak budou výpoty vaše chybné. Všimnte si jen

trochu našeho polního hospodáství, nahlédnte do našich úetních knih,

a sám se pesvdíte, jaká to obtíž, pracovati v pomrech tak spletitých."

Nu rozumíme, rozumíme, pomyslil jsem si, tak zle asi nebude.

Vystavuje každý na odiv obtíže svého stavu ; nejinak i pan správce.

Vyslechnme však díve též stranu druhou.

Kdysi pod veer, vrátiv se z pravidelné objíždky po hospodáství,

vypravoval mn Boris Pavlovic, Ivanovský statká, s nelíeným nadšením

o mladém lese, jímž zasázel bhem minulých dvou tí let pustou paseku,

rozkládající se, jako skoro všecky lesy v Kurské gubernii, po kivolaké

roklin uprosted širé plán. Byl to ve zdejší krajin první pokus ve

velkém sázeti les. Až dosavad se lesy jen kácely, a paseky, kde toho

poloha dovolovala, se rozorávaly, a jen tam, kde orba pro pílišný svah

byla nemožná, zstavovalo se pánu bohu postarati se o nové zalesnní.

Boris Pavlovic jako rozumný ekonom ujal se opuštné paseky a s blahým

zadostuinním sledoval ponenáhlý vzrst mladikých stromk. V hlubší

ásti lesa vykopal i rybník, v nmž se držela celý rok voda z jarního

tání, která by jinak byla beze sledu ubhla, kdežto nyní udržovala

aspo jakousi vlhkos vzduchu.

Povzbuzen nadšením Borisa Pavlovice vyšel jsem si druhého dne

na paseku a toulal jsem se za parného odpoledne nkolik hodin po

úvale, rozvtveném v bezetné vidlovité úžlabiny a údolíka, po jejichž

stráních se patrn již jevily ádky zelenajících se sazenic. Dno i boky

úvalu pokryty bujnou travou a nad ní se houpaly bohaté kvty stepních

rostlin, jež stály v tu dobu — erven se chýlil ke konci — v plném

rozkvtu. Veliké zvonce rzných kampanulí, svtlomodrá stepní šalvj,
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zlatoskvoucí sáhodlouhé pruty divizny, celé kupy snhobílé kopretiny,

ržové klasy hadince, polokulovaté, ryzí kvty upolínu (trollius) zvící

stolisté rže, tmavotialový plamének (cleniatis), vysoké stonky emerky

s ohromnými odstálymi miskovitými lupeny, rzné druhy máty a rmenu,

epíku a balšámu splétaly se v nejbohatší koberec, jenž pestrými bar-

vami okouzloval oko a koenným zápachem naploval nehybný, roze-

hátý vzduch.

Probral jsem se podél vyschlé strouhy k rybníku a usedl jsem

na stráni na dubový paez do stínu bujných prut, jež vyrostly košatým

trsem z koen zkáceného kmene. Špinavou hladinu rybníka chvílemi

laštovky kídloma brázdily; u hlinatého behu skehotaly žáby a nad

vodou se vznášely roje mušek, jichžto bzuení, splývající v nekonený,

jednotvárný tón, plnilo vzduch. Náhle se zasvítilo nad rybníkem, svtlý

bod se rozhoel v záící zlatou kuliku, jež se hbit ale plavn blížila

ke behu, kde se vyhívaly na slunci žáby. Upel jsem oko na záící

pedmt a spozoroval jsem, jak se za ním po hladin kmitá erná,

kovov lesklá stuha. To si užovka vyjela na lov na bezstarostné kvá-

kušky. Slunení paprsky tak rozmarn si zahrály ve žlutých skvrnách

na jejím týle, že celá hlavika vzplanula jako v ohni. Hle, had se

zlatou korunkou našich bájí! Žabí koncert rázem umlknul, a zmatený

šplýchot vystídal ho po celé áe. Jen jedna žabka kvákala dále, ale

byl to žalostný, plativý skek ze zdšeného hrdla. Užovka držela ji

za zadní nožku ve vysoko pozvednuté tlam, a ponenáhlu mizel bolestný

kik, jak mizela sama žabka v elastickém, rozdýmajícím se chtáne

hadím.

Na dn rokliny splývaly už protáhlé stíny a po kovinách poalo
sc hlasitji ozývati ptactvo. Vybral jsem se z úvalu a hledal jsem mez,

po níž bych se pohodlnji dostal dom. Pole v té stran bylo nedávno

rozoráno a chze po zbrázdném, hrbolatém poli nebyla mi po ué-

kolikahodinném brodní se travou vítána. O nkolik set krok dále

bylo vidti nad oraninou pruh vysoké buené, jež vyzrazovala mez.

Dostihnuv meze, spozoroval jsem stranou ped sebou nový, mnohem
širší pruh buené; nad buení kývá se zdlouhavým tempem schýlená

koiíská hlava, za ní se posouvá huatý koský hbet, a na sáh dále

klopýtá muzická hlava na širokých plecích. Úhor v tch místech byl

pronajat po desjatinách mužíkm pod ozimní setbu. Vtšina nájemc
úhor již zorala; ale jeden z nich se patrn opozdil a oe teprv nyní,

když bue tak již vyrostla, že se v ní tratí orá i s konm.
Stanul jsem na mezi, k níž se pomalu blížil i orá, a pozoroval

jsem jeho dílo. Na úhoe se z jara nepáslo
;
proto se na nm zmohla

bue jako les. Vysoké trsy osetu, psího rmene, divoký esnek, chrpa

a všedol)r, blohlávek a pelynek rozbujely se na tuné pd. Tráva
šlehá po tlam kosmatou kobylku, již za duhu vede bosý, prostovlasý

kluík v dlouhé, režné, u krku rozhalené košili, pepásané v bocích

emínkem. K duze po obou stranách kon pipevnna dvojitá voj, za

níž kobylka táhne sochu. Sám orá, mužík skoro šedesátilctý, obleen
v režné spodky a košili zernalou od jiotu a prachu, obutý v lápti

a s beranicí na prošedlých vlasech, opírá se vší silou o krátké klee
a napolo shrben stoupá za sochou. Krajidlo, umístné na sjísob nože
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uprosted sochy, e/c utvrdlou jidu, a lonipcli zdviliá a |iíevraoí ne-

hliibokou brázdu. Pevrací ovšem, pokud dovoluje vysokí'! bueíi, již

sochou zorati nikterak nelze.

Konen se kobylka dopletla k mezi, sama se zastavila, neekajíc,

až vedoucí ji kluík zvolá „tprú!" — a svsila velikou neforemnou hlavu

ješt níže. Mužík vyzdvihl sochu z brázdy, postavil ji na mez, pisedl

a ]»ošoupnuv epici v týl, stíral si rukávem pot s tváe od prachu

zernalo. Kluík ulehl na mez vedle kobylky.

„Pomáhej bh, staíku!" i)ozdravuji piblíživ se k mužíkovi,

„('ož pak jsi se tak opozdil s orbou? Tu, hled, všichni sousedé už

zorali, jen ty jsi zbyl."

„Zdraví vám pejeme, báuško," dkuje mužík. „Ha opozdili jsme

se, opozdili. A jak tžko nyní orati; zem stvrdla, zahrubla; bucú
pekáží, že socha ani nebere."

„Pro pak jsi si nepospíšil, dokud zem byla kypejší? Lehoji
by se pracovalo."

„Že nepospíšil? A jak posi)íšiti, báuško mj, když je panská

práce? Víme: naped na panskou, a pak se již vezmi za svoji sochu.

Já chtl už minulý týden vyjeti na úhor, ale Mitrij Fomi poslal pri-

kašíka (pojezdnho), abych jel hnííj vozit. Což dlati, musil jsem jeti.

A ped tím jsme drva vozili s malým (synem) ; však on i dnes vozí

s druhou kobylkou, a já jsem se stží dostal k orb. Dlužní jsme, víš

báuško mj, dlužní. Z jara bída, nebylo co do úst vzíti. Nu, bárin

pomohl, a Mitrij l''omi uložil nám drva voziti a hnj na úhory roz-

vážeti. Jak Petrovky ') zaaly, pikázáno jezdit ; nu i vozíme, vozíme,

a vše za dluhy. Jakž se neopozditi, vidíš, paneku!"
„Druzí sousedé však také vozili drva i hnj a pece mohli v as

vzdlati i svoje pole. Jakž to tedy?"

„Druzí mužíci odbyli si díve panskou práci, protože díve zaali.

A my zmeškali jarní setbu, pohanku již o l'etrovkách jsme seli, a proto

jsme se nedostali díve k panské i)ráci. Však tu — rozumj, báuško
mj — opt také Mitrij Fomi vinen. Sbíráme se už s malým, to bylo

po provodní nedli, že pojedeme oves rozsévat. A tu prikašík na koni

a zrovna k nám do dvora. ,Ech ty Iljo,' kií už z daleka, ,což ne-

jedeš vláit! Nevidíš, že cukrovku sejeme? Peníze bráti jsi uml a do

práce aby t honil. Hled ty, hled, a jsme dobi!' Syn pohledne na

mne: ,Což tedy, áko?' ,Což dlati; musíme jeti vláit. Jsme dlužní.'

Složili jsme s tlégy sochu a pytel s ovsem, naložili brány a vláili

jsme. Tak pro panskou práci jsme zameškali svoji, a zmeškášli na jae,

celé léto abysi dohánl."

„To je ovšem smutná pravda. Pro pak jsi se však zavazoval

k tolika pracím? Vždy jsi si mohl vypoítati, že na vše nevystaíš.

Mohl bysi dluh místo práce splatiti po žních penzi."

„V tom to vzí, báuško, že nedají. Chceš peníze? ber, mnoholi

ráíš. Zem se ti nedostává — a jak se nemá nedostávati, když se

nám na duši dostalo po ^4 desjatiny vlastních pozemk — jak tedy

') rctrovský pst, jenž poíná (huhý tydcn j)0 sv. Duchu, a koni dnem
sv. Petra a Pavla.
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pravím, pozenikli se ti nedostává, ber na panských nivách tebas deset

desjatin, s radostí pronajmou. Ale vše musíš odpracovati na panských

polích v tu dobu, kdy správec pikáže. Vidíš, svoje práce stojí, tvá

desjatina vysýchá, je nejvyšší as, zasíti ji, aby zrno neztrouchnivlo

;

ale ne, jed na panské a potom, až tam jsi hotov, seješ na svém do

popelu. Líto lovku, až slza stoupne k hrdlu, a pece jinak nelze.

Tu, vidíte, za tuhle desjatinu rád bych hotovými zaplatil 20 rubl

;

ale nedají za hotové. A na odpracování mám ji za 18 rubl. Jenže

pracovati musíš práv, když je as nejdražší. A toho Mitrij Fomic

nepoítá. Nu, což dlati ; na to jsou ruce, aby pracovaly.
"

Staík se ohledl po slunci, jež se valn již sklonilo k západu.

Pak vstal, piložil sochu k nové brázd a pobídl chlapce, aby vedl kon.
„To je tvj vnuk?" ptám se mužíka.

„Vnouek, Iljuška. Umoil se za celý den, vstávati se mu nechce.

Nu, hned už pojedeme dom; ješt brázdu, a slunce zajde."

„Však i ty jsi se umoil ; tváe na tob není."

„Ech, báuško mj," pohodil mužík rukou a trpce se pousmál.

„Éto tólko cvtkí, a jágodki v peredí — to je ješt kvt, ale jahdky
nás ekají. Prošajt, bárin ; nu Iljuško, hni se, hni." A sivka pletla

-f znova buení a za sochou staík klopýtal kostrbatou brázdou.

Srovnávaje v mysli slova Iljova se stesky správcovými, poznával

jsem, že mužík ml by vlastn více píin ke steskm, a jeli tu kdo

v podruí, je to spíše mužík než velkostatek. Statká z nedostatku

délnictva se bez muzické práce sice neobejde, ale za to Ivanovští

mužíci, kteí mají jen darovaný nadl a jsou následkem toho odkázáni

na nájem pozemk panských, mohou se tím mén obejíti bez statkáe.

Na jiných statcích, kde mužíci mají více vlastní pdy, jsou pracovní

]»oméry bez pochyby pro statkáe mén výhodné, ale i tam mají mužíci

Ješt daleko do toho blahobytu, aby se mohli obejíti bez nájmu cizích

pozemk. Mužíci panskou práci konají bez pochyby neradi, ale konají

ji pece, ovšem z nouze, a budou konati, dokud nenabudou tolik vlastní

pdy, aby mohli býti živí jen z ní.

„Nu dobrá," eknete. „Velkostatká má zabezpeenou pracovní

sílu, dokud okolní mužík bude nucen najímati u nho pozemky. Co se

však stane s velkostatkem, až bude míti mužík dostatek vlastní pdy?"
Taková otázka tanula mi také na mysli, a slyšel jsem nejednu na

ni odpov. Jsou lidé, kteí prorokují úplnou zkázu ruským velkostatkm,

ponvadž prý z nedostatku pracovní síly budou museti volky nevolky

odevzdati všechnu pdu mužíkm. Lidé praktití, znajíce z dlouholeté

zkušenosti pomry ruského venkova, soudí však jinak. Teprve v té dob,
až mužik nebude více závislým od statkáe, ustanoví se po jejich zdání

pravidelný pomér mezi sedlákem a velkostatkem a to na prospch obou
stran. Nynjší pomry jsou pechodné a dlouho se neudrží. Velkostatky

koisti místy z tísné mužíkovy a kupují práci jeho za fatku. Za to

práce, spsobem takým vynucená, pesahující nezídka hranice možnosti,

je nad míru chatrná, a úspora mzdy ztrácí se statkái v menším vý-

tžku z pdy. Budeli však mužík zabezpeen výnosem vlastního hospo-

dáství, zbude mu po vykonání domácích prací vždy jcšt liOJiio->

svobodného asu k vedlejšímu výdlku na velkostatku, aneb se najdou
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V otnjších rodinách zbytené ruce, jež se nabídnou na dobu polních

prací k službám statkáovým.

Již nyní se pozoruje, že nejlepší pomr mezi velkostatkem a

mužiky panuje v tch místech, kde se mužíkovi vede dobe. Zámožný
sedlák je vždy lepším a spolehlivjším dlníkem, než chuas. Za jedno
pivykl doma k dkladné práci a za druhé ví, že, kdy by nesplnil

k emu se zavázal smlouvou (bez písemné smlouvy ani pasáka na
statku nepijímají), mže si druhá strana škodu lehce nahraditi z jeho

majetku. A co si vezmete na chuasovi, nevyhovili podmínkám smlouvy?
Ovšem budou se pak velkostatky musi pispsobiti k novým pomrm
a budou za práci platiti dráže, než nyní ; zámožný mužík práci svoji

lacino neprodává.

Vidl jsem výmluvný toho doklad. Záhy z jara pi])ravovali v Iva-

novce pole pod cukrovku. Mužíci z celé vesnice se sjeli s branami,

vláili, a ele z panských dvor rozsévala sím secími stroji a zaseté

pole rovnala válci. ím lépe zpracována pda ped setím, tím pravi-

delnjší a rychlejší bude vzrst osení. Proto záleží správ na tom,

aby co nejvíce bran vyjelo do pole. Jel jsem asn z rána s Borisem
Pavloviem pohledt na práci. Již z daleka bylo vidti, jak se pole

hemží dlníky. Selské, celé ze deva spletené brány rozjíždly ve všech

smrech po širé niv, dti sbíraly pýr, snášely v kupy na meze, za-

palovaly jej, a dým jako obrovské chumáe bavlnky valil se dlouhými

pruhy vlažným jarním vzduchem. Pohnci pokikovali na dobytek, pri-

kašíci pokikovali na pohnky a na dlníky, a po celém poli vládl

ilý ruch.

Pijíždjíce k poli spozorovali jsme skupinu mužík, stojících

neinn na úhoru vedle zapražených voz.

„Vaše vysokoblahorodí !" zvolal mužík, stojící u prvního vozu,

když náš povoz projíždl okolo nho.
„Ach, tos ty, Fedote? Zdrávstvuj!" obrací se Boris Pavlovic

k mužíku. „Kam to jedeš? Pro pak nám uepomžeš vláiti?"

„Rate vidti, Borise Pavlovii ! Práv k vám jsme i)ijeli. Vdl
jsem, že tu teba práce. Ale kamž to hledí! Ivan Nikolaji (tak zvali

hlavního prikašíka) mn nabízí po rublu za jedny brány. Kdež pak

možno za takovou mzdu ! Jej bohu, nestojí pracovati. Ovsa více skrmíme

pi nynjších cenách. Sami víte!" Mužík byl letitý, ale ješt pi síle.

Podlouhlá jeho tvá byla zobaná, nos orlí, na brad ídký, rusý,

ostrokonený plnovous. Mluv pohazoval hlavou trochu nazpt, sklánje

ji pi tom k levému rameni, a pimhuoval maliké sivé oi, pes nž
si)a(lalo dlouhé, ryšavé obrví. Celá jeho postava byla pímá s hrudí

vypjatou. Jednou nohou trochu povykroil a rozkládal jen jednou rukou,

kdežto druhá, v níž držel bi, byla založena v bok. U druhých povoz
stáli dva mladí muži, oba širokých plecí, plných tváí a s hrdým

vzezením. Všichni byli dobe a ist obleeni, tak že na první pohled

v nich bylo vidti lidi syté, zámožné.

„Nu, njak se shodneme; dej se jen do práce. Vidíš, že sp-
cháme — " odpovídá Boris Pavlovic hlasem patrn chlácholivým. „Oni

vždy nco nového najdou," dodal pak, ukazuje na prikašíka.
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„Já hued ekl Ivanu Nikolajii, že se ve mn mýlí, a že si pl-
druhého rublu dovedeme zasloužiti. Však mne znáte, vaše vysokoblaho-

rodi,** podotkl Fedot, a slova ta znla tak sebevdomé, že nepipouštla

pochyby o jeho pevné vli, neprodati svoji práci lacinji, než za sám
si ji cení.

„Co to za hrdého niu/íka?'^ ptám se Borisa Pavlovice, když

jsme popojeli.

„Bohá tu nedaleko z Alexjevky. Má na padesát desjatin polí,

15 koní a pekrásný skot. A v truhle má zajisté nejednu tisícovku.

Je ale výborný pracovník. Jemu dám s radostí o 307o víc, než jinému

mu/iku. Všimnul jste si jeho syn : železo aby lámali. I dobytek mají

sytý, i náiní správné ; za takovou práci se mže již zaplatiti o gri-

vennik více."

A takých Fedot jest již drahn
;
poet jich množí se tím více.

'"• vH-e odrstá mladé pokolení, vychované za svobody.

U' vrame se ješt na minutku k Iljovi. Když jsem se sešel

Opel ^c správcem, vypravoval jsem mu, jak si Ilja na nho stžoval.

„Ech lišák," ušklíbnul se správce. „A to vám zajisté nepovdl,
co nám vyvedl minulý rok o žních? Také vzal zálohu, že bude svážeti

pšenici. Kdo nepijel, jako Ilja. Posílám k nmu : o Iljovi ani památky.

Najal jsem jiný povoz a na Ilju jsem podal žalobu smírímu soudci.

Den nebo dva dni ped stáním pijde milý Ilja k Boris Pavlovii.

Nelzeli prý srovnati se po dobrém ? ,Jakéž tu rovnání,' Boris Pavlovic

na to, ,pro jsi nepišel na pšenici, když jsi se zavázal voziti?' Ilja

se vytáí tak a tak, poesává zátylek a na konec se táže : ,Mám vám
íci pravdu ?'

,Ovšem !'
,Já vzal závdavek u vás, u Morozova a v Krás-

unské ekonomii. Na prvního Spása [1. srpna) pijeli prikašíci ze

všech tí statk, abych jel zítra na pšenici. Kam jsem ml jeti díve ?

Nu, rate uvážiti, vaše milosti! Abych nikoho neurazil, nejel jsem

nikam.' Heknte sám," pokraoval správce, „co byste dlal na mém
míst? Promite jednomu mužíku a mžete býti jist, že píští rok

zstanete na holikách. Obilí vám shnije na poli, a mužíci se vám
vysmjí. Však i letos nebyl by Ilja pijel k jarnímu seti, kdy by ho

[;])rikašík nebyl zastal na dvoe a sám ho nepivedl na pole."

„Tu není se emu diviti. Vždyí jeho pole také vyžaduje zpraco-

vání v pravý as. Košile vždy zstane bližší tlu než kabát. I vy

i mužík hájíte své. Nu dobrá; a což, odsoudili soudce mu/íka k ná-

^hrad, vymáháte písné pokutu?"

„Co nejpísnji. Jinak se tu neobejdete. Mužík ze své strany,

to budte jist, vám neodpustí jediné kopejky, vili, že mu náleží právem.

Avšak ani vy nesmíte odpustiti nieho, ím je mužík povinen vám.

Jen v tom pípaii zstanete dobrými sousedy. Zavinné pokuty mužíci

platí bez reptání. Ale promite mu pokutu, a on shovívavost vaší ne-

nazve dobrotou, nýbrž hlouposti. A uiti hlupáky, mají ruští mužíci za

první svou povinnosC. 1 proucí vás tak, že svých nepoznáte. Víte, jak

zní v ústech mužika ver> z písma: ("o noi-hffš, aby ti jiní inili,

nei jim?"

„Nuže?"
„Nei pro jiné, co mžeš niniti pro sebe."
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„Pozstatek z dob nevolnictva," míním já, „a zcela i)nrozeno, že

mužíci peložili slova písma ve svj prospch, když si pomšík táž

slova Kristova vyložil ve smyslu: Nei sám, co si mžeš dáti uiniti

od jiných."

Tím jiným, jenž musil „initi", byl ovšem vždy mužík. Alá snad

ruský mužík mnoho nectností, ale lenos( není jeho híchem. Pracuje

snad neumle, ale pracuje rád a v nkteré doby pracuje tak vytrvale,

že sotva sob najde rovného ve kterémkoli jiném národ.
Nejtrudnjší dobou ruského mužíka jsou msíce ervenec a srpen

;

je to doba, kdy mužík koná skutené divy. Tu dobu ml na mysli Ilja,

když mn pi rozchodu pravil, že „jahdky ho teprve ekají" a práce

jarní že jsou jen kvtem onch píštích jahdek.
Z jarních prací na velkostatku jest nejdležitjší kultura cukrovky.

Tu od poátku kvtna až do Petrova dne kyjd práce na plantážícli,

tisíceré ruce jsou tu zamstnány od rána do noci ; avšak tíha tchto
prací neleží na mužíkovi, nýbrž skoro výhradn na svobodných dvatech.

Na podzim, když je po práci a cesty se ustálily, t. j. když mráz
utužil bezedné nádržky bahna, v nž se mní ruské vozové cesty za

podzimních deší, a napadlý sníh umožnil jízdu na saních, rozjíždjí

se prikašíci z velkostatku po okolních vesnicích najímat dlnic na

jarní práce v cukrovce. Prikašík, jenž pijíždí povždy s plnou tobolkou,

je na vsi vítaným hostem. Mnozí hospodái již ho netrpliv ekali.

Lhta ku placení podzimní polovice daní a poplatk již vypršela,

starosta upomínal už nkolikrát, ale penz se nedostává. Vypjiti si

je nebezpeno
;
pt rubl si vypjíš a desítku musíš oplatiti. Je však

v dom vzrostlá dcera, která na jae není nezbytnou pi domácích

pracích. Mže se tedy najati na panskou práci, vydlá si nkolik rubl
na šaty a na obuv, rodin ubude jednoho jedlíka práv v té dob,
kdy je na vsi o chléb nejvtší nouze, totiž pede žnmi, a mimo to

hospodá dostane na ruku ihned závdavek, jímž se zbaví neodbytného

starosty.

Prikašík konen pijel a po staré známosti pímo k starostovi.

„A, zdrávstvuj Ivane Ivanyi! Což tak pozd? Dávno jsme t už

ekali."

„Zdrávstvuj Pamtile Jegoryi! Že pozd? Víš, jaké byly cesty.

Ale brachu, prokehli jsme. Takhle kdy by byla sklenka aje pro

zahátí."

Za chvíli stojí na stole samovar, pak se objeví láhev vodky se

zákuskou — ovšem již na úet prikašíka. A pak se rozpádá roz-

hovor. Prikašík vyzví za ei, kteí mužíci jsou dlužni platy, kolik

má který v dom vzrostlých dcer, a poítá, kolik zde mže najati

dlnic. Pod veer obejde poslíek všechny prikašíkem vyznaené dvorce

s oznámením, že Ivan Ivany pijel najímat dvat; zítra že bude uza-

vírati smlouvy a vydávati ihned závdavky.

Ráno stojí ped domem starostovým zástup mužík a dvat. Jeden

hospodá po druhém vchází do jizby, spolu s dvaty neb i s mladými

ženami, jež se jdou najímat; i poíná smlouvání.

_Cena je známa," vysvtluje prikašík; „šest rubl hotových

penz na msíc, chari (strava) ekonomické (panské) : dvakrát denn
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1 dvakrát za tydoii maso, v post ryby, clilcba co kdo sní

a píi skoneni prací ješt miraoáduý dárek : šátek, zástrka, a která

zstane na celé léto, ješt na sukni."

„Z našeho dvora šly by tuhle dv dlnice," pedvádí mužík pi-

vedené ženské; ^mnoholi bude závdavku?"

„Ech brachu, kde že máš dv dlnice? Já vidím pouze jednu.

i ty poítáš tohle dít také za dlnici?" Dveti, nad nímž se pri-

kašík pozastavuje, bude 12 neb 13 let.

„Vždyí i takové se potebují," domlouvá se mužík. „Každý rok

takové od nás chodí na práci."

„Potebují se, potebují; ale za takovou dlnici ti nemohu dáti

víc než tyi ruble na msíc."

„Málo, Ivane Ivanyi, neubližuj. Nehle na to, že je malá; je

holice iperná, mnohou vzrostlou zahanbí. Takhle — vidíte — dejte

aspo ptku."

„Ach, nezdržuj nadarmo. Vidíš, co tu lidu ješt eká," odmítá

ii< vrle prikašík; „tak tedy jednu dlnici zapsati? Jak jí íkají?"

Mužík se vzdává: „Nu, jestli že nelze jinak, tedy za tyi ruble."

Prikašík vpisuje v hotový již formulá jména najatých dvat,
pítomný starosta podpise smlouvu a pitiskne peeÉ; mužík obdrží

závdavek, z nhož si starosta strhne hned jeho nedoplatky; a do svt-

iiiie vchází nová strana.

Spsobem takovým najímá se 1000 až 1200 dlnic, jež se zavazují

k ^^tálýin pracím na velkostatku od jara až do Kazanské boží matee
(8. ervence). Dvata bydlí spolen po nkolika stech v obrovských

slamných boudách — balagánech, i i)0 malorusku : v kureních — vy-

stavených v poli, možnoli u lesa nedaleko cukrových plantáží. Každý
balajrán má svého starostu, jenž spolu s desátskými má dozor na práci.

Hospodáské záležitosti obstarává arlélšéík, jemuž se vydávají z ústed-

ního skladišt každodenn potraviny. Kuchaky volí dlnice ze svého

stedu. Pro kucliyni poskytuje statek kotly, sudy a vdra na vodu,

a devné mísy. Lžíce (devné) a plechovky k pití musí si dvata
pinésti s sebou.

„Tolik set dvat pohromad! Nehašteí se mezi sebou?" ptal

I
-cm se kdysi správce.

„Kdež se jim hašteiti! Pi práci nemohou, pi jídle nemají

píiny, najedíí se všechny do sytá; a po práci jsou tak utrmáceny,

že sotva jim po veei vypadne lžíce z ruky, už sj)í a neprobudí se,

dokud je starosta nevyžene ráno z koen. •*

Znám skuten za dlouhé doby jen jediný „bun* v balauan.

I;>1 jakýsi svátek, a nemlo se tedy pracovati. Poasí bylo však nejisté

a každá hodina drahá. Vyzvali proto dvata, aby odpoledne, která

chce, šly do práce, a slíbili je za to uhostiti I rozumí se krom obvyklé

denní mzdy). Uhostiti znamená dáti vodky. Skoro všechna dvata se

uvolila pracovati ; velká ás( jích však nepila a odstoupila svflj díl

starostovi. Milý starosta — bruivý, lysý staík — se opil a za po-

dkování dvatm nabil. Strhl se ovšem kik, plá a druhého dne

vzpoura : dvata že nepjdou do práce. Na místo vzpoury jede ped-



7 1 'J
H- Jaroš:

stavciistvo: správce s prikašíkem. Vyšetováním se zjistilo, že áda ')

bez píiny dvatm ublížil, a aby se tedy spravedlnosti uinilo za

dost, vzal prikašík nohajku a švihl jí dáu nkolikrát po zádech.

Hunt byl utlumen, dvata se uspokojila a pracovala dále. Mohlo by se

mysliti, že následkem takové exekuce autorita starostova byla v oích
dvat podkopána. To to ! Staík procházel se i na dále jako by nic

s hlkou v ruce adami svých poddaných, a tyto vykonávaly jeho na-

ízení opt co nejochotnji. Vykonáním trestu hýla patrn též shlazena

jeho vina.

Píchodm dvat na plantáže oživují širé nivy Ivanovské. Jedete

1)0 uprášené, jako šra pímé cest ; na právo i na levo se zelená mladé

obilí, rozeznáváte dle odstínu zelen plochy zaseté pšenicí, žitem, ovsem.

Skivani jásají v blankytné výši, kepelky tlukou. Opodál se nese hejno

krkavc, krouží zvolna nad polem a zapadá do mladého osení. Neklamné
to znamení, že se v poli objevil škodný hmyz, jejž vypátralo bystré

oko krkavc, zastávajících tu dležitý úkol polní policie.

Bloudíte oima i)0 modravých liniích dalekého obzoru. Tu zachvjí

vám v uchu hebké zvuky vzdálené písn, zavzní na minutku plným

proudem, a hned zase zmírají dalekou ozvnou. Ohledáte se, odkud

k vám vtík zanáší zpv, a spatíte na hndém ješt poli nekonený
l)estrý etz, jehož lánky se zdvíhají a klesají, tu se rozstupují a hned

se opt sbližují, a za stálého ruchu posouvá se klikatý etz pomalu

v ped. To jsou dvata pracující na plantáži. Pi východu slunce

oi)ustily balagán, zaujaly každá jeden ádek cukrovky, okopávají, pro-

trhávají, plejou a v dlouhé ad procházejí polem.

Na široké mezi podél epništ leží kupy hndých tulup (pláš).

Když se dvata ped tvrtou hodinou ráno brala do práce, bylo chladno;

tráva a osení byly šedé od rosných krpjí, vzduchem táhl svží vtík.
Dvata pracovala v tulupech. Ale brzy se vtík skryl do stínu ne-

daleké doubravy, slunce vypilo rosu a — stále žíznivé — dávno už

pije pot mladistvých dlnic. Shodily tulupy, složily je na hromady,

každá vesnice na zvláštní kupu, siíaly šátky s krku a s rozhalenými

adry a v jedné suknici zápasí s poledním znojem. Pracují už sedm

hodin s plhodinným jen odpoinkem, vymeným na snídani. Pracují

v parném, uprášeném vzducliu, stále skoro sehnuty, rozkopávají utvrdlou

zem, protrhávají zbytené rostlinky a pevn zakoenlý plevel, což je

práce vesms namáhavá, a pece jsou v dobrém rozmaru. Hovor i smích

slyšíte z kivolaké ady ervených a modrých sarafán a bílých košilck.

Za ei zanotuje nkterá dívice jen jako pro sebe oblíbenou melodii,

sousedky ze zvyku podchytí nápv, a již celou adou se rozléhá refrén

kiklavé písn.

Prazvláštní dojem psobí ruská sborová píse. Posloucháteli zdálí

táhlé, unylé tóny divných tch akkord a melodií, jež se doposud nijak

neclití podiniti bžným v umlé hudb rytmm a tóninám, neubráníte

se bolestnému pocitu, jako by vás neviditelná ruka schvátila za srdce.

') Strejek. I ruská mládež, podobn jako eská, každého staršího mužského
nazývá strejkem (dáa) a starší ženu tetou (ótka).
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v néiu duši sevela, až slzy k hrdlu stoupají. Když jsem pod veer pi
návratu délnic z polí naslouchával zpvu z dálky ke mn zalehajícímu,

zdávalo se mi, že slyším odzvuky pohebního chorálu; a když se

melodie náhle perývala vysokým, ostrým, jako rezavým tónem, zdálo

se mi, to že zastenal kdosi pod ranami bie.

Ale neposlouchejte vesnické zpvaky z blízka, kde byste mohli

rozeznati jednotlivé hlasy. Tu tklivá melodie, od níž se vám zachvla
duše, rozpadne se v hromadu hrubých, kiklavých hlas, divoký chaos

pronikavých, neharmonických vzkek, ped nimiž si zacpete uši. Jedno-

tlivec tu není zpvákem
;

jednotlivec nezpívá, nýbrž kií, ale celek,

jehož píkrosti a drsnosti shladila distance, stává se velkolepým sborem.

Je v tom také kus ruské povahy, jež nabývá významu a síly toliko

spolováním. Osamocený mužík je malomocný, rady si nevdoucí chuas

;

ale spolením tchto chuas vzniká podivuhodná, samosprávná ruská

obina. Ruského mužíka nelze si ani jinak pedstaviti, než jako lena
obce nebo artle (výdlkové spolenosti).

Že i píse, zvuící z ady robotnic na plantáži, neposkytuje

z blízka valn milého požitku, je snadno pochopitelno. Z vyprahlého

parnem hrdla dere se siplavý, chraptivý hlas, unavená klopotnou prací

liru je neschopna modulace. Pi namáhavé práci v ne])ohod, v dešti

a na vtru, v sychravém, mrazivém vzduchu a hned zas v dusivém

parnu musí ovšem zhrubti nejzvonivjší hlásek. Spíše najdete u nás

na vsi mužíka s istým, vysokým tenorem, než dve s jasným sopránem.

ím blíže ku poledni, tím idší je na plantážích smích a zpv,
tím astji se vzpimují unavené dlnice, napravují sehnutou páte a

mí okem vzdálenos nejbližší meze. Až dojdou k mezi, nastane dvou-

hodinný polední odpoinek. U balagán je obd už hotov. Pojedí a za

tvrí hodinky bude celý tábor v nejhlubším spánku. Ve dv hodiny

nastane nová práce ; v pt hodin opt plhodidnný opoinek a svaina

nkde na mezi, a pak zas robota do západu slunce. Po tináctihodinné

j)ráci poskytuje jim krátká letní noc ne celých sedm hodin na zotavení.

A tak den po dni vyjma nedle a výroní svátky.

Dvata z bližších vesnic v sobotu po práci odcházejí dom a

vracejí se k balagán zase v nedli pod veer. Dlnice z ddin vzdále-

injšíoh zstávají i ve svátek v Ivanovce. Do vesnice však zídka která

/ nich zabloudí; dvata z rzných vsí tžko se pátelí mezi sebou.

I v balagán, kde pracují, jedí a spí pohromad, tvoí rodaky z jedné

osudy zvláštní skupiny, které v poli pracují pohromad, j)i jídle sedají

k jedné míse, v kureni zaujímají svj od ostatních oddlený koutek.

Podniknouli ve svátek vycházku, jdou všechny bez výminky v jedné

hromad. Od druhých dvat se liší barvou nebo stihem šatu a zvlášt-

ními písnmi; ba jsoa vesnice se zvláštní fysiognomií, tak že po tvái

poznáte, odkud dve pochází.

Nejobyejnjším cílem vycházek bývá panský sad, kde sváteního

odpoledne po všech cestách se snují zástupy dvat s nezbytný?ni ovšem

zpvy, rznými dle rzných vesnic, odkud pocházejí zpvaky, chloubou

malortiských dvat byla v poslední dob nová vojanská píse, vzniklá

patrn toprv z;i války rusko-turerk, v níž sf líí rekovná smrf ruského
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vojáka. Text písn péje zpvaka sólo, a sbor opakuje za každou slokou

retVén :

Vra, vra, vra-via vra,

za zdrávie Itélago, rússkago carjá.

Nová píse zpsobila sensaci po všech balagánech a po roce

ply ji nejen chochlušky nýbrž i dvéata velkoruská, a sice zachová-

vajíce výslovnos maloruskou.

Komický dojem zpsobil kdysi sbor dvat z jakési vesnice, kde

jsou v mód erné saraány. Sedíme v nedli pod veer ped domem
a pozorujeme smlos vrabc, kteí sbírají co nejklidnji házené jim

drobty u samých našich nohou. Tu zalehne k nám z nedaleké aleje

podivný hluk, jenž pechází pouenáhlu ve zetelný cupot, kvakot a

skehotání blížícího se houfu jakýchsi obrovských žub. Všichni se

obracíme v udivení k aleji. A tam táhne ve ctyrstupu dav dvat, vy-

kraují v taktu po vojensku, v popedí mladá žena, bez pochyby vojaka,

za ní nkolik holek píská na rákosové píšaly, jež vydávají dutý zvuk,

jako když píská na klí, a ostatní pizvukují úsenými zvuky a tleskají

v dlan, ímž vzniká komické nápodobení žabího skeku. Dvata s žabím

koncertem defilovala okolo nás, my se dali do smíchu, holky se roz-

ehtaly ve všech tóninách a rozprchly se po sadu.

Ale parádnicemi nejsou ;
picházejí z jara do práce v jednom

obleku, pro svátek i pro všední den ; málo která si pinese dvojí prádlo.

Neskromný, všetený lovk mohl by v nedli asn z rána uvidti na

behu u rybníka v lesním úvale celý zástup rusalek, jejichž košilky

se suší nedaleko na výsluní na trávníku.

Obyejn zstávají však dvata i ve svátek poblíže balagán.

Jeden z nich byl vystaven v míst velmi malebném. Byl zízen pod

korunami košatých dub, roztroušených po palouku na pokraji mladého

lesa. Luh i les byly ve svátek rejdištm obyvatelek balagán. h'lamanan

David Teniers neskomponoval by malebnjších skupin a rozkošnjších

krajinek, než jaké mžete vidti pod veer sváteního dne u zmínného
balagán. Rozedraná slamná stecha dlouhé boudy, po ní rozestlané

sušící se prádlo a šatstvo pestrých barev, na dlouhém bidle lehce

vtrem echraný chochol z bílého kavylu (stippa penáta, vousy sv. Ivana)

jehož dlouhá vlákna se lesknou jako pavuiny po stepi : plápolající

ohe a zavšené nad ním kotly, kolem nichž se kupí kuchaky a po-

máhající jim dvata; zapražený do vozíku se sudem vody koník,

má.chající chvostem a kývající bez pestání hlavou, jiný povoz, s nhož:

„artlšík" skládá na hromadu erstv peené, chutn páchnoucí bochníky

chleba ; skupiny dvat rozložených nenucené po celém prostranstvu

;

z nkolika stran se ozývající zpv, zvuky píšCal a moldánk, jež udávají

takt tancujícímu kolu ; opodál na stepi se proplétá chorovod, u lesa

vije dvátko vnce a druhé vedle nho upravuje si hotový už vínek na

rusovlasé hlavice ; kolkolem široká step v nejpyšnjším hávu ervno-

vého rozkvtu, v pozadí bujný, kadeavý dubový les a vše to polito

nžným oranžovým leskem podveerního slunce, jež obestílá každiký
pedmt záící mlhavou obrubou. Jen zlatý rámec, a máte nejvelko-

lepjší genrový obraz z venkovského života.
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Ty sváteni dni jsou zelenými oasami v poušti namáhavé, klo-

potné práce mladých robotnic. Ale prejte jim hodinku bezstarostného

klidu, nutnou k zotavení umdleného tla. Ne každý svátek se vydaí

za jarní nestálé pohody, a ne všem dvatm páno plesati po roz-

kvetlé stepi.

Zatím, co se družky bezstarostn veselí na luhu, stená nkolik

dvat ve stínu za balagánem s rozpálenými do žhavá tváemi, a jiné

vzdor letnímu parnu choulí se v teplý tulupík, tesouce se pi tom

po celém tle.

„Co pak schází tm dvatm?" ptám se artlšíka, odevzdá-

vajícího kuchakám potraviny.

„Lichomanka (zimnice) jimi tese."

„Oznámil jsi doktorovi, že zde jsou nemocné?"
„Neoznámil; však on sám dnes pijede a uvidí."

Zimnice je pravidelným zjevem na plantážích za letního parna.

V uzaveném kureni je za letní noci dusno a parno ; dvata proto

lehají radji do trávy v lese nebo na stepi a nastuzují se. Mnohá
utrží si zimnici též pi práci, ponvadž následkem parna a palivé

žízu vypijí spoustu vody, kterou za dlnicemi vozí neustále v sudech

a dti roznášejí po poli ve vdrech. Vodu pro vzdálenos studnic na-

bírají obyejn z rybník a s ní uícené dlnice pijí zárodek zimnice.

V poslední ervnový týden nebylo dne, aby vedle pole, na nmž dvata
pracovala, neleželo nkolik dlnic náhle ochuravlých.

Více než zimnice moí je však nemoci oní. Za suché povtrnosti

vysýchá pda jako popel, erný prach se zdvíhá pi nejmenším vtru,

a psobí dlnicím, pracujícím stále v prachu, zánt oní. V Ivanovce

je sice pelivé zaízená nemocnice, pi níž je lékárna, doktor, ranhoji

a pro všechen pípad i akušerka — vše to na náklad statkáv. Jest

tedy lékaská pomoc po ruce a dvatm by se poskytla ochotné a

bezplatné, kdy by jí chtly užiti. Ale slovo „nemocnice" budí v nich

takovou hrzu, že jich živou moci nepimjete, aby samy došly k lékai

a vyhledaly v as u nho pomoci. Proto jsou lékai pinuceni objíždti

nkolikrát za týden všechny balagány a vyhledávati nemocné sami.

Zimnice nebývají zde tvrdošíjný a po nkolika dosích chininu bývají

potlaeny. Obtížnji však jest léiti nemoci oní, pi nichž se vyžaduje

zvláštní pée a zejména istota, jíž dvata málo bývají dbalá. V ne-

mocnici ') vyléila by se za nkolik dní, v balagánech trvá léení celé

nedle, a mnohé z dvat nevyléí se díve, dokud se po skonené
))ráci nevrátí dom.

Jinak byl zdravotní stav dvat na plantážích vždy uspokojivý.

Zejména chu k jídlu vždy výborná. Vtšina dlnic pichází z jara

hubená s bledým lícem a vrací se dom s tváemi kulatými. Sní pr-
mérn každá denn S'/, &ž 4 libry chleba krom obda a veee, jež

záležejí z horkých ái a kaše pohankové neb jáhlové.

') Dévata se vyhýbají nemocnici ástené i z dAvudA praktických. Dui, jež

by kteiá strávila v nemocnici, nepoítaly by se jí do smluvené lhty
pracovní, neho( pi nájmu d'lnik rozumí se mésiceni 25 pracovních dn.
}'roto, aby ne/tratiiy nkolik pracovitých duí, diodí do práce i churu^é

a tím ov&em lémi j»'»tf /tt/uji
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Poslední dni ervnové a \)v\ní týden rervence pracuje se na plan-

tážích se spchem ziinniným. Cukrovka se mohutn rozrstá a žádá

pelivého zkypení pdy. Rovnou mrou jako cukrovka bují však na

plantážích všeliký plevel, zvlášt myšej (odrda béru) a šir (druh

laskavce), jež se v krátké dob rozplozují v mohutné trsy a dusily by

pstovanou rostlinu, kdy by nebyly v as vyplenny z koene. Ku pilné

práci nestaují nyní už dvata, najatá na uritou lhtu ; tu musejí

vypomáhati dlnice, pracující za denní mzdu. Prikašíci jsou opt na

nohou. Opt se rozjíždjí o svátcích, a doháníli nouze, i ve všední

dni po okolních vesnicích a verbují dlnice. Ale tentokrát nepijíždjí

do vsi s tak hrdým vzezením, jako na podzim ; ba ani sami neusta-

novují denní plat a s ochotou se shodují o žádanou cenu, jen když

si zabezpeí pracovn ruce.

Stává se nezídka, že se v jedné vesnici sjedou dva ti prikašíci

z rzných statk, a tu k nemalé radosti pracovnic nastává nadsazování

cen o závod. Z jara platily statky nádennicím z milosti 25 kopejek

denn; nyní nabízejí o5 až 40 kopejek, a nezpsobili ani taková „ne-

slýchaná" cena náležitého úinku, odhodlávají se na „nemožné" a na-

bídnou jim nádavkem ješt „ekonomický chléb, co ho sndí za doby

pobytu na panských polích." A aby netratily asu dlouhou cestou,

slibují poslati pro n panský potah. Picházejí v tu dobu nezamstnané
doma báby ') na panskou práci z vesnic na 20 až 30 verst vzdálených

a berou si s sebou na celou dobu práce potraviny, jež záležejí oby-

ejn z chleba, a neníli pst, i z vajec a sýra. Nabídka ekonomického

chleba v posledních dnech pede žnmi, kdy i v zámožnjších selských

dvorech je chleba na mále, bývá vždy vítanou a z pravidla se nemine

žádoucího úinku. Nádennice penocují pak spolu s ostatními dvaty
v balagánech, stravují se však zvlášt.

Kdy by bylo možno íci, že si prikašíci odbyli kus oistce

(Rusové totiž v oistec neví) shánjíce dlnice, ekl bych, že písam
a pokladníku v kancelái nastává hotové peklo, když se v pedveer
Kazanské boží matee (7. ervence) shrne okolo „kontory" na 2000
žen a dvat s pracovními knížkami a markami a žádají za výplatu.

Cesty a pažity kolem kanceláe jsou doslovn posety ženskými, všude

se modrají a ervenají sarafány a šátky, ze všech stran se ozývá hovor

a šum, jenž splývá v neuritý hluk jako bzuení ohromného roje vel.

Ze zástupu, roztáboeného kolem kontory, táhne se dlouhý, živý

etz k okénku kasírovu, lánek po lánku odevzdává své marky a

knížky i dostává trpce vydlanou mzdu, mnohdy po srážce rzných
závdavk a záloh, vybraných bhem polních prací od rodi dlnic,

sotva dva nebo ti ruble, jež mají dveti vystaiti po celý rok na

drobné soukromé výlohy za oblek a na obuv.

Dávno se už sešeilo, zamrkaly hvzdy na vysokém, tmavomodrém
letním nebi, vyšla i stíbrná luna nad ernajícími se v dáli lesy, ale

na pažitech kolem kontory stále ješt bzuí ohioinný roj vel, dlnic

a nekonený živý etz táhne se k okénku kasírovu.

') Selská rodina na Rusi záleží obyejn z nkolika rodin v užším smyslu,

totiž z rodin ženatých bratí a strýni.
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Náhle se okénko zavelo a ped kontorou, jako by vítr zalehl

ve voduí hladinu, rozvlnil se a zahuel ženský tábor. Kasír uzavel

pokladnu a odešel spát. Výplata pone až zase ráno o šesté hodin.

Dvata, jimž se poštstilo probrati se k okénku do plnoci, jsou již

na cest k domovu, majíce tu výhodu, že jdou za noního chladu.

Ostatní se vracejí mrzut k dalekým balagánm, odkudž asné z rána

pitáhnou opt oblehat nešastné koiitory a zoufajícího kasíra.

Ale není mu pomoci. Byt sedl dnes u své kasy od úsvitu do

noci, vyplatiti musí mzdu všem dlnicím do poslední kopejky. Jinak

mohou se na podzim prikašíci roztrhati, dlnic na píští rok neshledají.

Ccloletní dlnice neodcházejí však z Ivanovky bez rozlouení.

Jest tam od dávných let zvykem poádati na den sv. Petra a Pavla

slavnosí pro lid. V ton den byly v nkolika pokoleních Ivanovských

pán vždy jmeniny nkterého lena rodiny, slavnost bývala tedy rodinná,

a selský lid zván byl k ní spíše za staáž. Pozdji vystoupil lid v po-

pedí, a panstvo zaujalo místo divák. Tak se dje podnes.

Ráno je slavná raše, po ní modlitby za bárina a na konec za

hlaholu zvon provolává diákon mnoholetí „ochránci chrámu Pán a

dobrodinci zdejší osady, boljarinu Boris Pavlovii a celé jeho rodin."

Mezi tím, co cho zpvák pje „mnogaja léta," žehná báCuška pítom-
ného bárina a dává mu líbati stíbrný, bohaté zlacený kíž, dar to

nkterého z dívjších držitel statku.

Po církevních obadech následuje uhostní dlnic a rozdlování
dárk, které bývá neposledním vnadidlem mladých pracovnic. Ped
zámkem na prostranství pokryty stoly pirohy a chlebem, vedle stojí

nezbytná ká s vodkou, a dále stoly s dárky. Dvata picházejí dle

balagán se svými starosty a desátskými ke stolm, dostanou po sklence

vodky a piroh na zákusku, u druhého stolu kvtovaný sitcový šátek

na hlavu a erveného kumae (bavlnné látky) na zástrku, zaež líbají

ruku stojícímu vedle bárinu.

Pi této, jinak banální ceremonii padla mi do oka jistá malikos,
/^ stojí tuším za povšimnutí. Dvata pi líbání ruky bárinovy poínala
si tak nemotorné, že bylo vidti na první pohled, jak zídka se rty

jejich sklánly k panské ruce. Ano jedna z dévat v patrných rozpacích

prve než pocelovala ruku, poznamenala se kížem, jako by se chystala

líbati svatou ikonu nebo evangelium. Neníli v tom patrná stopa svo-

l>odyV Za dob nevolnosti líbati panskou ruku bylo zjevem pravšedním.

Když rozdány dárky, spustila hudební kapela, objednaná schválné

/. íiiáta, a zatím co se lid poal kupiti okolo hudby, odebralo se

panstvo k snídaní. Hudba hraje celé odpoledne; pestávky vyj>liiují

báby a dvata zpvem, dti bhají o závod, derou se o pernik a

cukrátka, pod veer zanou i tance: hoši závodí trepakem a dupákem,

dvata „vodí chorovodv " i maloruské „tanki" : vše jak se sluší a patí

pi národní slavnosti.

Nejzajímavjší ástí odpoledních zábav byly pro mne chorovody,

ponvadž dvata z rzných, od sebe vzdálených vesnic lišila se též

nižnými tanci, jež provázely urité nápvy.
Chorovody, tyto j»>odn všeslovanské tance, i lépe eeno hry

mládeže, zachovaru'- p(»>iid všcíibucii mc/.i Velkorusy i Malorusy a též

IISVÉTA \Sh!, n;
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iiie/.i .lilioslovaiiy (bulharské choro, srbské a chorvatské lolo), jejichž,

stopu sbledúvánie i v Polsku (na p. v tanci kocour loví myšku), ba

i v echách v rzných, vesms prastarých dtských hrách, ') dlí >«»^

celkem ve dv skupiny : chorovody kruhové a chorovody adové.

Kruhovým chorovodem je na p. Perepelka (Kepelka). Dv( ata

vezmou se za ruce, utvoí kruh a zpívajíce chorovodní j)íseii krouží

lehkým skokem okolo kepeliky, dvete, stojícího uvnit kola a zná-

zorujícího posuky vše, o em v písni se zpívá, jak kepeliku hlava

bolí, ramena bolí, boky, nohy, kolena, šlapadla bolí, protože má ke
peliéka za muže staíka. Pi posledních slovech dívka klesá na zem
s výrazem hlubokého hoe. Jakmile však chorovod zapje: „Pišel

ku kepelice mladý kozáek, bží kepelika hosté astovat," zdvihne

se byste se zem, poskoí nkolikrát v kole, zatleská rukama a snaží

se proskoiti z kruhu, emuž tanící dvata brání. Perepelku taní

Velkorusky i Malorusky. Jiný kruhový chorovod, Vi/stupec, tanily jen

chochlušky (Malorusky). Dvata se spojila v široký kruh, jenž se za

zpvu dvouveršové sloky j)ohybuje zvolna tu v právo, tu v levo
;
pi

refrénu však vypnou tanenice rázem spojené ruce vped, poskokem
se blíží do stedu kruhu, srazí se tu pstmi a hbit se opt vzdalují,

rozpínajíce se v široký kruh.

Z chorovod adových zajímavá je Galka (kavka). Dvata se

sestoupila v dlouhou, pímou adu, zapla nápv a pi posledním verši

pozdvihla spojené ruce výše nad hlavu. Dve, stojící na konci, zaalo

se proplétati, vedouc za sebou celou ailu, pod rukama ostatních tanenic,

až se celá ada sestrojila opt v jeden šik. Zaply znova i)íseíí, a pi

posledních slovech poskoila pod nejbližší i)Ozdvižené páže ta dívka,

která pi i)oátku tance byla v ad poslední, provedla za sebou opt
celou adu, jež se pomalu vzdalovala po aleji, až zmizela za hustým

stromovím, odkud bylo slyšeti jen vzdalující se nápv chorovod. Teprv

po delší chvíli vrátily se tanenice zase i)ed zámek.

Nejobyejnjší po celé Rusi, i v Sibii známý chorovod proso síti

taní se dvma adami, stojícími proti sob. Textem písn je >por dvou

stran. První zašila proso, druhá hrozí, že osení vydupe koni. Za to

první strana kon zajme a za výkup druhou stranou nabízený nepijme

jiné ceny než dívku nevstu. První sloku zpívá jedna ada a ukláiií se

druhé ad ; na to odpovídá s i)oklonou zas druhá ada, a tak stídav,

až pi i)osledním verši odejde krajní dve druhé ady jako výkupné

za zajatého kon a spojí se s adou první. Když zbude z cele druhé

ady jen jedno dve, spojí se všechny tanenice v kolo, a chorovod

tím koní.-)

Zpvy a tance ped Ivanovskýni zandvcm trvaly do noci a pe-
staly na chvíli jen tehda, když celé okolí panského sídla vzplanulo

tisícerými ohni velkolepé illuminace, pi níž ovšem nescházely ani oho-
stroje, bez nichž se tuším neobejde na Rusi ani jediná národní slavnost".

') Viz na p. v Eihcnových Prost oiiárodiuch písních atd. dtské lirv Kh
pelka (str. 35), Koukol (str. 86), Helika (str. 65). Žalman (str. 08) a j.

') S ruským chorovodem Proso souhlasí úplu eská dtská lira na Žalmaiia,

pii niž' se zpívá též o prose: „Sil Potr proso i pšenici, vyorali jsme tam
kfpelici.'"



Ale když dohoel v nedaloké skupin liustýh krovin poslední

i ^'iigálskv ohe a mdle ozáený balónek se vznesl do vzduchu, kde

ovšem v nejbližším okamžiku shoel, skupily se zástupy lidu opt okolo

orkestru a zase zaznly písn a jásot taneník.
Vyšel jsem ped dm a pozoroval jsem pestrý obraz ped zámkem,

plny ruchu a života. Kolem již dávno tichá, teplá noc; v alejích a

\ mezerách mezi stromy všude hustá tma, jen ped zámkem doboívají

jeét steré plameny lojových kahanc, jimiž ovroubeny všechny steziky

a zálionky, a na haluzích erných jedlí a modín kmitají se pestr

lampióny. Xad jasn osvtleným prostranstvím zdá se nebe až do erná
modré a okolní stíny odrážejí se Wou erní ješt osteji od ozáeného
zámku, ped nímž hudba odehrává jakýsi kvodlibet, a hustý zástup

hluícího lidu plní celé prostranství.

Tu ozve se koský dupot, v okamžiku na to proletí pede mnou
tyspež s loveckým vozíkem, vrazí v zástup, kde nejhustji byl smstnán,

a v následujícím okamžiku dusá a cválá již na druhém konci prostranství,

i jirve než jsem si mohl srovnati v mysli, co se dje, mizí už ve tm
\ \ -oké aleje.

Hluk, smích, hudba — vše to umlklo rázem. Nkolik sekund

irvá hrobové ticho ; ani zvuku, ani hnutí. A v tom úmorném tichu ozve

se vzlykot, ne však ze zástupu, nýbrž daleko od nho, v místech, kudy

proletlo spežení a kde bylo díve prázdno. Piskoil jsem k místu,

kde se ozval vzlykot, a nalezl jsem na zemi mladou dámu v módním
obleku, ale mn úplné neznámou. Pokusil jsem se zdvihnouti ji se

zem. Vstala; její údy byly patrné celé. Ale tvá byla zbledlá jako

sténá, a chvjíc se na celém tle, nebyla s to držeti se na nohou. Na
dotaz, co se tu ])ihodilo, dostalo se mi za odpovd opt jen vzlykání.

Frovo<liv dámu na sedátko a jtenechav další o ni péi nkoliku žen-

štinám, jež se zatím sbhly kolem neznámé, odbhl jsem k zástupu

uaseho lidu, pipravuje se na dsné divadlo. Ale ku podivu — nejen

nieho dsného jsem nespatil, nýbrž nezaslechl jsem ani stenání, ani

pláe; za to zahuel znova zmatený hovor, zamíhaly se sem tam po-

bíhající postavy mužských a ženské se znamenaly kížem ('tyspež,

to jest tyi kon, zapražené ped koárem v jedné ad do šíky,

proletly v nejprudším cvalu hustým zástupem bezstarostné se veselícího

lidu, a nikoho nerozdrtili, nikoho nezajeli; jakže to možná? Napadlo

mi, že vše, co vidím, jo sen ; ale stále se zmáhající docela nefanta-

stický hluk a ruch vnucoval mi pesvdení, že vše je pouhá skutenost.

Ponenáhlu se záhada vyjasovala. Lidé v zástujjó poznali splašené

Kuné i povoz, vzlykající dáma jtišla k sob a vysvtlila nám ostatní.

I sousedního jednoho statkáe byla etná spolonos, jež pod veer
jiiijela do Ivanovky j)odivat se na illuminaci a pobavit ee venkovskou

-lavností. Kon postavili do koví v odlehlé aleji a hostí samých nikdo

M za veerního šera nepovšimnul. Když pak spolenost v noci (chtla

odejeti, zajel koí z neopatrnosti i z neznalosti místa píliš blízko

k osvétlenénm prostranství, kon, již stáli po tu chvíli ve tmé, se

> plašili a vrhli se pímo v zástup lidu. Nepochopitelná duchapítomnos,
' 1 Spiše snad pouhý pud sebezachování zpsobily, že se lid v jediném

(jkam/iku ')!--'••. j\f zp^ptd kopyt fvál;ijící)i(i spežení rozskoil ii:«
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obé strany, a splašená zvíata proletla svobodnou ulikou, nikoho

nezasálinuvše.

Neohlášenou a tedy neoprávnnou noéní návštvu v cizím parku

zaplatili jen hosté, kteí cestou vyskákali z povozu a trochu se po-

šramotili ; nejvíce však utrpl soused statká, jemuž se ze tyr.speže

vrátila dom jen trojka, a i ta ve stavu zbdovaném, kdežto tvrtýk pi zbsilém úprku se zabil a zstal ležeti na cest.

„Co uiníte v té vci?" optal jsem se druhého dne Borisa

Pavlovice. „Budete žalovati?"

„Žalovati? Na koho mám podati žalobu?"

„Na toho, í bylo spežení. Vždy se tu mohlo státi ohromné
neštstí."

„Ale chvála bohu nestalo se. A soused jest i tak potrestán.

Ostatn je to vc policie, necha sama zakroí. Urjadnik byl zde pi
slavnosti, vše vidl; a uiní oznámení a zavedou vyšetování."

Policie vyšetování zavádti nepotebovala, ponvadž vše bylo

jasno a zejmo. Ponvadž pak nebylo nijakého neštstí a nikdo ne-

žaloval, sama také nežalovala.

Tím mén uznali za potebí žalovati mužíci, jimž splašená spež
pokazila zábavu práv v nejlepším. Nejprve se poznamenali kížem,
pak si tikrát odplivli, aby leknutí nemlo zlých následk a píští

nedli postavili na podkování ve chrám svíku ped ikonou Nikoly

udotvorce. Celý široký podstavec u svícnu byl polepen plápolajícími

svíikami a ješt jich ležel vedle svícnu celý svazek, pro nž se ne-

našlo více místa. Kdož jiný je spasil než Nikola Divotvorce ! Však ho

nepokládají darmo za nejdležitjší osobu v božské trojici.

Praha a Mnichov.

Od

Jana Šafránka.

^
I

V£)eským turistm bývá Mnichov jedním z nejprvnjších cíl. Navštívíme

QJ^A prohledneme s nimi toto zajímavé msto, ale tak, abychom pi
T tom ustavin pamatovali na naši zlatou slovanskou Prahu. Srovnání

? obou sousedních metropolí poskytne nám hojného podntu k vážným
I úvahám.

Praha jest mstem ve stední Evrop historicky nejpamátnjším,

krásou a malebností svou patí vbec mezi nejzajímavjší veliká msta.

Stedem jejím protéká velebný proud Vltavy; malebné svahy uzaveného

údolí jejího jsou mstu znamenitou ozdobou. Zelené strán Petínské,

vedle staroslavný eský Sión, opodál Hradany s královským hradem,

pak Letná — tot nevyrovnan krásný pohled, a stojíme na nábeží

Františkové, nebo na temeni Vyšehradu. Možno s polohou tou srovn: ti
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polohu Mnichova? Na mrtvé planin ve výši 530 metr nad hladinou

moskou, tedy o 200 m. výše nad tém Petína (324 m.), o 348 ra.

nad hladinou AHtavskou rozložena jest metropole bavorská. Kolem tekoucí

eka Isara zamlouvá se ovšem cestujícímu istou, modrav zelenou vodou,

ale nezdobí msta ani z daleka tou mrou, jako Vltava Prahu; jest

nesplavná a nad mstem se rozvtvujíc má pomrn málo vody. Z ploché

roviny toliko na východní stran, pi pravém behu Isarském, vypíná

se nepatrné návrší, jež dmyslná štdros krále Maxmiliána ozdobila

budovou monumentální. Kolem rozkládá se park, za pkného poasí
vidti odtud blízké velehory Alpské. Ale jinak o poloze mstské platí

výrok Gustava Adolfa, který pirovnal Mnichov ke „zlatému sedlu na

hubeném koni."

I útvar geologický jest u Prahy památný, v celém svt prosla-

vený; silurské vrstvy od Brandýsa nad Labem pes Prahu, Plze až

k Domažlicm se táhnoucí obohatily Pražské sbírky takového druhu

vzácnostmi, že marn bychom jich hledali v museích národ jiných.

Svrchní vrstvy vápencové, na výšinách prostoupené útvarem kídovým,
staly se v djinách Prahy a jejího rozvoje dležitými, že blízké lomy

pískovcové a povstná opuka poskytovaly a poskytují podnes výborné

stavivo. Tak štde nebyla pírodou obdaena pda, na níž Mnichov

stojí. Je kemenitá, a písiny stídají se s bažinami ; o úrodné prsti

místy daleko široko ani chýru. Stavivo a zejména pískovec bylo z daleka

a s nákladem velikým voziti králm, kteí msto své vyzdobiti usilovali

stavbami umleckými.
Rozloha obou mst jakož i poet obyvatelstva jsou celkem stejné.

Proti jednotvárnosti, jakési celistvosti a slouenosti obyvatelstva Mnichov-

ského panuje v pomrech obyvatelstva Pražského pestros, rozmanitost

a to i co do náboženství, národnosti i co do zamstnání a výživy. Ten
ráz pestré smsi vtiskla Praze její starobylos; boj kultury západní a

východní stýkal se v Praze po staletí, a nikoli nevhodn nazvali mnozí

uenci Prahu mostem, vedoucím od východu n^ západ. Toto stýkání

dvou svt a všech jich názor, zásad, tužeb a cíl a všeho jich živo-

bytí zpsobil, že Praha náleží mezi nejpamátnjší msta evropská.

V Mnichové je obyvatelstvo pevážn vyznání katolického; pouze deset

procent pipadá na vyznání jiná; národnost pak byla a jest od vk
jedna a táž, nezakusivši žádných promn, žádných útisk a protivenství.

Starý obchod solní získal ovšem mstu dosti bohatství, i obchod s že-

lezem, mdí, kožemi a vínem, ale výše obchodu velkomstského ne-

dosáhl. Prmysl drobný, zejména ozdobný, kvetl a kvete dosud. Nad
Prahou rozzuily se nejednou náboženské boue; o Prahu, máli slovan-

skému pvodnímu obyvatelstvu zstati nebo máli v j)len dána býti

výbojnému živlu cizímu, nejednou byl urputný zápas veden ; Praha jak-

koli v obchod a prmyslu svém valné se promnila, nicmén zstala

mstem velikého prmyslu i obchodu jak dovozního tak i vývozního.

Staroslavný Augsburk, bývalá Augusta Vindelicorum, památné ezno,
druhdy Castra Regina, pozdji Ratisbona zvané, daleko pedily Mnichov

a k nim pidal se svtoznámý Norimberk. Mnichov stal se stedem
zem bavorské pouze proto, že kurfirstové bavorští v nm vyvolili sob
stál'* -^"iío a ku povsti jeho svtové pomohlo mu tei)rve naše století.
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1'iinuíiii ^1' v (ir-jiiiiió upomínky, ii ImkIl' nám na jcvé vy/nam
stan- l'raliy a starého Mnichova.') L. 1158 dobyl vévoda .lindíich I-ev

bohaté a kvetoucí Freisingské osady Woehringu a na místé nynéjšího

Mnichova, kde tehdy jen nkolik mnich dlelo, založil skladišté solní,

)iiincovnu, celnici a zbudoval pes Isaru most. Béhem 50 let mésto
rostlo rychle, bylo opevnno a tymi branami opateno. Za války

ticetileté dal kurtirst Maxmilián Mnichov nové opevniti a vyzbrojiti,

ale zdá se, že obyvatelé sami nemli mnoho dvéry v pevnos svých

zdí. Uslyševše zajisté 5. srpna l(Jíi2, žo (liislav Adulf v Landshuté dlí,

žádali na nm pokoje a vykoupili se :i()(),()0() tolar, zstavše i pi
život i pi svém náboženství. Kakušané dobyli Mnichova r. 1742 vo

válce o následnictví. L. 171)1 pestal býti Mnichov pevností z rozkazu

kurtirsta Kaila Theodora, a od té doby datuje se poátek nového roz-

voje, jenž postupem asu a štdrou pízní osvícených vládc bavorských

získal Mnichovu povstí svtové. Jednoduchý, j)onenáhlý byl vznik a

vzrst Mnichova, bez událostí svtodíjných. Po}>atnne nyní ku Praze.

O ní naplnila se slova Kosinová, jenž tuto vštbu v ústa Libušina

vložil: „Urbcm conspicio, lama <|uae sidera taufct" (Mésto vidím, po-

vésti svou jež hvzd se dotýká). Již na úsvit djin svých hostila ve

vlastních zdech dva smry misionáské, z nichž smr východní, koist
z blahodárného semene zasetého slovanskými ajjoštoly Cyrilem a Metho-

déjení, s vírou kesanskou pinesl obyvatelstvu písmo, knihy, vzdlanost.

Poátkem X. vku stavl Vratislav chrám Svatojirský, za Boleslava II.

stala se Praha (*J7P>) sídlem církve eské která z moci un:ecké takto

vybavena byla, ale zápas církevní latiny a církevní slovanštiny dlouho

ješt potom v lidu blahodjné zanechával stopy.

Že Cechy byly od ncpamtna jevištm zápasu mezi plemenem

slovanským a germánským, vidti ze slov Libušina Soudu : „Nechvalno

nám v Nmcech iska pravdu," echové sami svou svárlivostí, nepo-

volností, zaslepenou tvrdošíjností výboji plemene germánského na eské
pd nejedenkráte pomáhali. A nic nedíme o pokestní 14 lech
v bavorském Kezn, jisto je, že 1. 92S zmatkv za vlády Drahomíiny
výhodn využitkoval vévoda bavorský Arnulf, vrný spojenec vojvody

Zlického. Za to pak echové hájili západu ped nátisky Maar, a

Vladivoj, knžic polský, syn Doubravin, 1. 1002 dosednuv na eský
trn, spchal k nmeckému dvoru a zemi eskou uznal za léno králv

nmeckých. I ta koruna královská, když ddin zaskvla se na hlavo

eského Vladislava 11., zasloužena byla krví slovanského lidu, krví,

která pro zájmy Fridricha I. Rudovousá prolita byla pod hradbami

pyšného Mediolána. Není tedy divu, že takové pomry pipravily echám
a najm Praze etn a mohutné otesy. Za zlat doby Karlovy záila

stovžatá Praha leskem a slávou nevídanou ; na vysoké její uení spl

výkvt vzdélanstva celé stední Europy, umlci výtvarní, sochai, stavitelé,

malíi nalézajíce se ua dvoe Karlov v potu pehojném, vyzdobili

') Výklad jména msta udává se tento. Muuichen. staronmecký tvar, je

dativus plur. od substant. inunicha n die Moenche. Znái tedy Mu-
nichen ~ den Moenchen gehoerig. Slovo municha te se po prvé v listin

z r. 1157 v seznamu statkft, které sebral Arnnlf r. 10.S5 kláštrin v To-

gernsee. (Kichard Gaderraann: Miinchen.)
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Prahu a jiná msta icská podivuhodn3'nn památkami stavitelskými Však

po smrti Karlov propukl tím osteji spor mezi živlem domácím a pi-

sthovalými cizinci. K tomu porušenos spolenosti lidské dala podnt
k reformaci náboženské, jejíž pedchdcové Konrád Valdhauser, Milic

z Kromíže, Matj z Janova v Praze psobili : k jiorušenosti mravní

pidružilo se hnutí národní, a jeho vdcové Hus, Jeroným, Žižka, Pro-

kopové podali svtu užaslému dkaz, že v Praze a v echách žije

národ eský, nadšený pro nejvyšší statky lovenstva.

Po 4)ounoh husitských, ve kterých bohužel echové jen od ech
pemoženi byli, neklesla sláva Prahy. Zstávala napoád sídlem král
eských i tehdy, když jiná ješt koruna zdobila jejich skrán. Praha

byla Athénami vd a umn za Jiíka Podbradského, Ferdinanda 1.,

Rudolfa II. Teprve válka ticetiletá se všemi hroznými pro národ eský
následky uvrhla národ sám v pouta poroby duševní i hmotné, i)odvrátila

slávu stovžaté Prahy, ba zdálo se, že podfala nadobro kmen eského
lidu. Praha pestala býti sídlem král eských, pedstavitelkou pirozené

eské vtšiny a pvodního obyvatelstva tohoto království ; bohaté sbírky

umlecké, poklady drahocenné jsou z ní vyváženy, bohatstvím palác
a chrám Pražských naplnny obrazárny a sbírky jiných evropských

mst. Pozbyvši veškeré podpory a oloupena o své skvosty, jež až do

Sved, Branibor, Aníílie a jinam byly zavleeny, stonala tisícerými ranami,

které zasadily i její památkám krvavé ruce necitelných Vandal.

Také Bavory a hlavn Mnichov podleny slušnou koistí z ech.
Maxmiliánovo vítzství nad echami na Bílé Hoe stálo 13 milionu

zlatých, a nad to vítz dostal Falc, hrabství Koubské a v zástavu vzal

Horní Rakousy. Od doby Ludvíka Bavora nemlo msto Mnichov peli-

vjšího vládce nad Maxmiliána. Ludvík zajisté korunován byv v Cáchách

1. 13 ló pitáhl t. v. v dubnu vítzoslavn do Mnichova a na památku
triumfálního toho uvítání vystavna brána Isarská, jediná ze starých

bran Mnichovských dosud zachovaná. Restaurovaná tato vž od Gaert-

nera má ovšem na sob ráz moderní romantiky, ale na zdi jsou pkné
freíjky od Nohera, vjezd Ludvíkv pedstavující. Maxmilián zbudoval si

pedevším nádhernou residenci, která pak r. Ifi79 požárem byla za-

chvácena, a na památku vítzství Blohorského jjostavil na Mnicbovskéni

námstí sloup, ozdobený bronzovou sochou patronky Bavorska Panny
Marie. V rozích zábradlí jsou alle^orické po«ta\ y : moni. hl.idu. kacíství

1 války: zmije, basilišek, drak a lev.

Ve válce o posloupnost vo Spanln íi a piai^maiícivdu sankci utkal(.'

' optné Bavorsko s echami, Po prvé byla Innská tvr spolu s e-
skými lény k Rakousku jiipojena: druhá válka vedena za Karla kurtirsta

bavorského proti Marii Terezii. 1'zavevše s I-rancií nepátelský spolek

proti Rakousku, vtrhli r. 1741 Bavoi do Rakous, odtud do ech a za-

'"•nli na Prahu. Karel provolán za krále eského 1!). prosince a pozdji
Frankfurte za císae nmeckého, toho jmcna sedmého. Toto pak

nepátelství bylo píinou, že Maric Terezie Fridrichovi II. postoupila

Slezska i Kladska, aby jen uhájila ech proti Bavorm. II. 1742
ustoupil velitel jejich Bellevile z Prahy a velikými pochody octl s<'

IM li) íliie<'h v r;bebu. .Mír uzaven až za >vna Kailo\a Ma\a .loscl;!
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Když jím vymela linie Wittelsbašská 1. 1777 a vypukl boj o násled-

nictví, byla ojj^-tn vlasf naše jevištm váleným, až 13. kvtna 1779
mírem Tšínským spor ten byl urovnán. Kurirst Maxmilián IV. jioal

1. ledna 1806 užívati titulu královského s úplnou suverenitou, a od té

doby dostalo se Bavorsku výborných král, Mnichovu pak vzácných

pátel a mecenáš umn i vd, a ti novému království na |)oli osvtovém,

a zejména na poli umn zjednali nebývalou povs a slávu.

11.

Po tchto všeobecných úvahách zastavme se u památek starého

Mnichova. Charakteristickým typem jeho jest chrám Matkif hoši, v nmž
polibeny jsou ostatky císae Ludvíka Bavora pod nádherným sarko-

fágem. Pvodn byla na míst tom kaple, pak vtší chrám. Se stavbou

nynjší budovy poato 1. 1468, a to ze žárlivosti, že msta Landshut

a Ingolstadt honosila se nádhernými svatostánky. Vévoda Zikmund po-

ložil základní kámen 9. února 1468. Stavitelem chrámovým jmenován
„maister Jorg von Halspach" ; listina z r. 1475 jmenuje ho „maister

Jórg von Polling." Po r. 1473 povoláni stavitelé dóm v Ulmu a ezn
Moric Ensinger a Konrád Roritzer. L. 1488 dokonána je stavba chrá-

mová i vží, které však teprve 1. 1514 opateny nynjšími bánmi
v podob helmic. Zevnjšek chrámu upomíná mnoho na chrám Ducha
svatého v Hradci Králové, pak na chrám Panny Marie ped Týnem.
Vnitek je nádherný. Gotická klenba spoívá na 22 osmihranných štíhlých

a vysokých pilíích, které dlí prostoru chrámovou ve 3 lodi, z nichž

prostední je nejširší
;

pokraování lodí poboních je v ochozu kolem

hlavního oltáe. Okna všecka jsou ozdobena výtenou malbou na skle.

V klenutí visící krucifix je dílo Halbigovo; sochy 12 apoštol z er-
veného mramoru vyvedl socha Foltz. Nad hrobem Ludvíka Bavora

zídil kuríirst Maxmilián 1. 1622 z bronzu a mramoru vkusné mausoleum.

Náhrobní deska pedstavuje Ludvíka v císaském majestátu na trn,
kolem jehož koruny andlé se vznášejí ; dole smiují se vévodové Arnošt

a Albrecht III. Pkný odlitek sádrový tohoto mausolea spatiti možno
v bavorském národním museu. Význam této církevní budovy pro Mnichov

je nepochybn týž, jako je — si licet parva componere magnis —
s djinami Pražskými srostlý a slouený význam chrám sv. Vítského

a Týnského. Ale krásou své architektoniky i rozmry daleko kolosál-

njšími vynikají starožitné naše památky nad tuto památku Mnichovskou.

Pamti hoden je dále kostel a klášter Theatinský. Manželství

Ferdinanda, syna Maxmiliánova, a Adelaidy Savojské požehnáno bylo

po osmi letech synem; r. 1662 podniknuta stavba chrámu ke cti

sv. Kajetána, kdy zaslíbený Emanuel svtlo svta spatil. Stavitelem

chrámu byl Agostino Barella z Bologn ; vže r. 1696 postavil Zuccali,

klášter Visardi, fasádu slohu rokokového r. 1776 dokonal Fr. de Cou-

villier. Vnitní nádhera chrámu toho pekvapuje. Fresky jsou prací

italských mistr. Na levé stran lodi chrámové je pro nás pamtihodná
práce Joachima Sandrarta : mor v Neapoli odvrácen pímluvou sv. Ka-

jetána. Byl totiž Jáchym Sandrart bratrem Jakuba Sandrarta, jenž
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v Norimberce 1. 166tí krásnou mapu ech*) vydal, jejíž zvláštnosti

jsou v rámci obrazu rozložené nákresy elnjších mst a hradíi eských,

jak v letech 1640— 1650 vypadaly; malé sice, ale velmi dkladn praco-

vané ty nákresy vynikají zevrnbností a vrnou pesností historickou.

Vypisovati rozmry a podobu chrámovou není potebí, eknemeli, že

rozdlením a klenbou i kopulí i mramorovým vyzdobením je chrám ten

velice podoben Mikulášskému na Malé Stran v Praze. Tento však je

prostornjší a kopule jeho mohutnjší.

Srdcem každého msta je námstí ; tak bylo i ve starém Mnichov.
Na námstí byl nejstarší kostel Mnichovský, Gollirova kaple ; tu byl

soudní dvr, kde v urité dni „taiding" pronášen: tu byla starožitná

pivnice, jejíž správce vévodm o processí božího tla, když prvod
k ní došel, podával pohár vína. Starý stavovský dm s archivem zboen
teprve r. 1866, a na tom míst zbudována nová radnice Mnichovská.

Všecky domy na námstí mly podloubí ; nádhern bylo vyzdobeno loubí

staré radnice. Na námstí odehrály se zajímavé historické události.

Pak boží soudy. L. 1370 dne 5. února žaloval švábský rytí Theobald

Triss z Gissenberga rytíe Seitze z Altheimu z lupu. Rozhodnouti bylo

božím soudem. Posilnivše se svceným vínem potýkali se rytíové na

námstí ; tu též vítz Scitz bohu díky inil. Pi slavnosti slunobratu ^)

skákali bodí Mnichované na námstí pes ohe. Tak 1. 1401 vévoda

Stefan z Ingolstadtu, staec 72 let, slav práv tehdy svatbu s ovdo-

vlou dcerou hrabte Adolfa Clevského, sám první, pak manželka i dcera

jeho, potomní Isabeau královna francouzská, skákali pes ohe a za

nimi obané i paní i dcery Mnichovské. V letech 1398, 1404 a 1417

slaveny na námstí turnaje. Velikolepý turnaj 1568 o zasnoubení vévody

^Móma V. bavorského a vévodkyn Renaty Lotrinské pipravil námstí
-taré dláždní, jež vytrháno a na zápasišt navezen písek. O slav-

nosti té bhem 14 dní sndli cizí hosté 521 vol. O Mariánské soše

na námstí zmínka již byla uinna. Až do r. 1 773 býval v Mnichové

iaven výroní svátek na památku vítzství Blohorského; teprve toho

roku zapovzen, ježto byl „nekesanským." Dne 26. dubna 1591 po-

všen tu byl Benátan Marco Antonio Bragadino na pozlaceném provaze,

a šibenice jeho erven natena. Dostalo se mu té odmny za slib,

jímž oklamal vévodu Viléma V., že dovede „dlati" zlato. Na tomto

námstí pozdraven byl od purkmistra a dvou radních za jásotu shro-

máždného národa dom se vracející kurfirst Max Emanuel 9. dubna

1715 po dvanáctiletém vyhnanství. Tžce zkoušený vládce pozdvihnuv

darovaný jemu pohár zvolal: ..Na blaho mého vrného národa, na
blaho Bavorska."

Jak vypadala stará residince vévod bavorských, povdti neumíme;
není žádné památky starší nad r. 1601, Zhoubný požár zúplna ji zmail,

a Maxmilián I. vystavl na rumerh jejích nádherný zámek, jenž však
l»;7*t (.[.('t i."/'h"'" zpustošen byl. 'I'"!:" r 1 7'J't a 17r»0 utritl hrad

i .M;i)Pit i.i jc ve shírkách C. k. vv.-> t:\iiiiiasia v Kolnic
•') .Míinchí-n in giiter alter Zeit. Nach auth<iitischeii Quellen riilturjrc-

scliichtlich geschililort vou ('. A. Rp^net. Mit Oripinal-Kupferradiruiigen
von V. liollinger. Hiichnor (Jcschichtc von Bayorn nach den Quellcn.
f{c/.no I.'*::!; 5 svazk; 2 svazky listin



728 J- Šnfránelc:

znanyrh škod oliiim ;i od r. 17r)(> hyl /íceniiiou, ho král

Ludvík I. ujal a jej obuoviti dal. Za to více víme o dvoru Mnicthovském.

Za starýcli dob panovaly prosté a srdené pomry mezi knížaty a lidem,

beze vší etikety. Tak Jií Kratzmaier a písa obecní majíce cosi vy-

íditi vévodé Štpánovi 1. 1 8Í)7 našli lio v bospdce blíže zámku a tu

také s ním své vci poídili. To zmnilo se teprve, když zavedena

posloupnost ddiná primogeniturou ; tím uinn konec kouskování zem,
píjmy rostly, s nimi též moc a pýcha vladaská. Vévoda Albrecht V.

(111. 1579— 1596) zahájil na dvoe bavorském dobu nádhery. Shromáždil

kolem sebe uence, umlce výtvarné, hudebníky, na jezero Staremberském

vydržoval si lostvo a pro kratochvíli též Ivy. Založiv bibliothéku, dal

základ ke sbírce obraz, mincí a antických vzácností, které zprvu

v rodin panovnicí pechovávány. Jmenovali jej otcem Mus, zlatou

studnicí vd a umn. Vévoda Maxmilián žil zprvu velice skromn, ale

poctn byv za zásluhy své o litru katolickou r. 1082 titulem kurfirstským,

zaídil si dvr dle vzoru císaského. Syn a nástupce jeho Ferdinand

]\laria hovl mód italské ; dle lodi doze benátského dal sob vystavti

frcgatu se 110 vesly, pro 10 dél a 5(M) lidí. Za Maxa Emanuela (1079 až

1726) panoval na dvoe francouzský vkus. Ten vládl ješté za Karla

Alberta, jenž ze samé lásky ku mravm a obyejm francouzským

prodal r. 1738, když ocitl se v tísni penžní, 8000 Bavor, muže i»o

130 zl. Rakousku. Nástupce jeho Maxmilián III. totéž uinil, prodav

muže po 24 zl., Karel Theodor (1777— 1799) Bavor nenávidl, na

šlochtictví povyšoval za peníze, na dvoe jeho rozhodovaly krásky dcera

kancelisty Josefa Seyfertová, a dcera pekae Uubra z Manheimu.

Soukromé domy starého Mnichova s podloubími a klenutím

v síních zvení bývaly ozdobeny bu malbami freskovými nebo soškami

a j. Do r. 1342 po vtšin kryty byly šindelem; což pak zapovzeno.

Rozhodný obrat nastal r. 1370, kdy založeny jsou široké ulice ve

vnitním mst a nakázáno, aby se jinak nestavlo než v linii, nad

jejíž porušením bdlo oko písného magistrátu. L. 1394 bylo msto
celé dodláždno a hojn vodou pitnou opateno. Do msta vedly tyi
brány; východní Isarská, nyní pkné restaurovaná; severní nazvaná

Schwabingerthor stála do r. 1818 tam, kde nyní zbudována Feldherren-

halle; jižní Sondlingská od r, 1319 stojí sice dosud, ale r. 1S60
stavební rada Zenetti valn ji pi oprav pemnil ; západní, díve
Neuhauserthor, jo také zcela pestavena a slovo nyní brána Karlova.

Podle bran tch mžeme ješt dnes velmi pohodlné i>oznati rozmry
a rozlohu starého Mnichova. Msto spravovali zj)rvu vévodští úedníci,

až r. 1294 vévoda Rudolf dal mstu právo, by si volilo soudce a správní

úedníky, by své dané si spravovalo a vlastní radu mlo. Toliko po-

jtrava vyhrazena vévodm. Dvanácte volených mšan bylo užší radou,

širší rada mla 24 leny, z jejicbž stedu volen byl starosta a dva

eníci, kteí v plném zasedání rady dobrá zdání pednášeli. Úado-
váno zdarma. Vévodové nastupujíce vládu potvrzovali tento prvotní

privilej Mnichovanm, a ti teprve pak svým novým pánm vrnost pí-

sahali. Obané Mnichovští byli katolíci
;
protestante pouze trpni. Ne-

valn vedlo se tu židm. L. 1285 bylo jich 180 v synagoze upáleno

pro vraždu prý kesanského dcka. To se opakovalo 1. 1340. jržto na
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7idech lplo podezení, že otrávivše studné mstské vinni jsou morem.

Rok na to pro lup prý hostie jsou z msta vyhnáni. Naposled utíkali

/. msta i z celé zem 1. 1715, a to ve lht 24 hodin. Od 1. 1795 až

1709 platili z hlavy denné 20 kr. dan. Mrtvých poiibívati nosméli

ani v obvodu mstském, nýbrž vozili je do Augsburku. Jádrem obyva-

telstva zstal stav mšanský. L. 1580 ml Mnichov pouze 20.000 duší.

Ale valn se vzmáhal živnostmi prmyslnými, které mly své cechy

:

pekaství a mlynáství bylo sloueno. Zajímavý starý název Ptister,

Pfisterei upomíná na latinské pistor, pistrina, a vidti, že od ímanu
piu«'ili se obyvatelé staré provincie Vindelicie užívati mlýn a péci

chléb. I cediové ušlechtilých umní mli sídlo své v Mnichov. Cech

malíský od 1. 1458 ml svj statut. Zbytkem starého umní domácího

jest z r. 1395 malba na skle ze života Kristova na oknech chrámu
-Matky boží ; v témže kostele jest z r. 1437 povstný oltá Gabriela

Anglera, proslulá ezba. Za vévod Albrechta V., Viléma V. a Maxmi-
liána I. kvetla renaissance : bylo tehdy ve mst 60 socha, 82 malí.
Za Karla VII. byl v mód sloli rokokový, jehož výkvtem jsou v resi-

denci známé „reiche Zimmer."

O duchovním život Mnichovanv nkolik slov. Mají také svého

korunovaného básníka, jímž byl Albertinus Mussart, korunovaný od

císae Ludvíka Bavora. Ulrich Fueterer, malí a básník i historik psal

1. 1408 bavorskou kroniku; 1. 1471 zaídil Augsburcan Hans Schobser

první bavorskou tiskárnu v Mnicliové. Školní vyuování dlouho leželo

ladem. U nás již ze staroslavné university Karlovy dávno vycházeli

mistrové a bakalái na školy venkovské a ídili je svým vhlasem,
když v Bavorsku a Mnichov ponecháváno bylo vychovávání i vyuo-
vání rodin a péi soukromé. První soukromou školu latinskou založil

v Mnichové 1500 (iabriel Kastner; od 1. 1564 ueno na školách ba-

vorských, jak Schulmaisterordnung iir die deutschen Schulen pedpisoval,

tení a psaní, zaež tvrtletn placeno 15 ki., potm za tvrtletní

odmnu .'íO kr., vlaské praktice za náhradu 1 zl. Od 1. 1559 vládli

v Bavoích ve školách vbec jesuité po celá dv století. Ti zídili si

'.'ymnasia, školy hlavní, normální a triviální. Gymnasia mla 10 škol

:

2 tak zvané reální, 4 humanitní, i lycejní. Vyuování bylo bezplatné.

Maxmilián IIJ. založil 1759 kurlirstskon akademii vdeckou; ta

vydávala „Monumenta boií^a" z archiv klášterních, shromažcfovala

rnincc, nápisy staré, dbala zušlechtní jazykového, pstovala pírodní

vdávala asopisy. Se snahami této akademie valn prospívala

i. ulili ,i národní bibliothéka, Albrechtem V. založená (1550— 79), která

byla ústavem veejným a zízeny pi ní veliké ítárny. Do knihovny

iodávány jsou od r. 1668 exempláe každé knihy v zemi tištné.

O hudbu peovati jal se vévoda Albrecht I. (1438— 1460), jenž

liudebního vzdlání svého nabyl na dvoe tety své ŽoHe, choti eského
krále Vácslava, když bydlel delší dobu v Praze. Piinním Adelaidy

Savojské nabyla vrchu hudba italská; v prvém operním dom 1658
lávána italská opera a teprve 1678 první nmecká opera „Orontns".

k niž hudbu složil .lan Kašpar Kerl. O drama starali se jesuité.

Starodávné zvyky Mnirhovan vzaly za své hlavn psobením
jesuit. Ti postarali se o nové kratochvíle pro lid ; aby pak se tíni
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spíSe zekl svých obyej, slouili nové zábavy s náboženskými úkony.

V drnmatech pedstavovány pašije a vjezd Kristv konán o kvtné
nedéli. Nejvtší podívanou ustrojili Mnichovanm o božím tle. V pr-
vodu ubírali se andlé se zlatýma kídloma, bh Otec i Syn, ert,
sv. ,Iií (jímž byl nejkrásnjší a nejsilnjší muž v mst'); nescházeli

Melchiscdech, Aron, Kaifáš (bradatí a náležit tlustí); ba v prvodu
šli Adam, Eva a všichni Olympané. Mezi nimi jioskakoval sob ert,

soi)til ohe a síru, na kterou pl zlatého dostával.

ád krojový vydán byl 1749 od Maxa Josefa III. Zapovzeno
tehdy mošíankám nositi zlaté epce. S tmi louily se Mnichovanky
nerady. Když jich jednoho dne CA) bylo pobráno, vymyslily sob les.

Šly do kostela v erném klobouce, ve chrám pak posadily si zlatý

epec na hlavu. Ale vojenská exekuce pokazila jim i tu nevinnou rados.
Mužm nakázáno nositi bavlnné punochy modré, bílé nebo šedivé,

krátké kožené spodky, nákrník kvtovaný nebo bílý, kabát krátký a

vysokou vestu. V nedli smli oblékati asnatý pláš se širokým límcem,

až k patám sahající.

I z tchto malých ukázek vidti, kterak i cizina šlechtila a brou-

sila vkus i život germánský v Bavorsku vbec a Mnichov zvlášt.

Uinkv živlu románského a psobení jeho na rozvoj mstský hlavn
pomocí dvora vévodského a kuríirstského nikdo nemže popíti. A kdy
by nám o to šlo, myslím.e, že by se nasbíralo dosti fakt historických

takového rázu, a z tch nebylo by nesnadno dokázati, že tak vyhlašo-

vaná kultura stedovkého Nmectví, která prý teprve z ech a zem
jejich uinila zemi znamenitou, jejímiž prý památkami stavitelskými, ma-
lískými, vbec umleckými i knihopisnými Praha se hemží, nebyla

kulturou Nmectva, nýbrž byloli co k nám cizího pineseno a na štpu
národního života našeho kulturního vroubeno, že to bylo ovoce kultury

románské, která bu souasn, ale v nkterých odvtvích mnohem díve
v Praze a echách své poslání konala jako v Nmcích.

Kresliti obraz staré Prahy bylo by tuto zbyteno ; máme bohudík

díla monumentální, spisy souborné i monografie o staré Praze a jejím

život, že tu není teba než k nim odkázati. -)

Co tu jen podivuhodných památek stavitelských zlatého vku
Karlova! Chrámy Svatovítský, Týnský, Slovany, Karlov, kamenný most

a jiné ! Co tu bohatství vdeckého uloženo v knihovnách universitní.

Strahovské, Lobkovické a j.! Péro naše chvje se pi vzpomínkách na

') Jemu bylo probodnouti draka, který o prvodu sv. Markétu jiokoušel.

A vyvedl to tak, „dass die darin vnrborgene riesige Bliitwurst das zu-

schauende Frauenzimmer selbst in den zweiton Hauscrsto<ken und slles

Volk uiiter ungonieineni hin und Ilortliichten und Gelaccliter niit dunklem
Blute iibcrgoesse." (C. A. Regnet 1. o.) Náklad na taková procesí byl

1. 1582 797 zl. (1306 niark) ; léta pak 158G docela 1297 zl. (2223 markj.

Buchner. Listiiy II.

^) Pedevším monumentální Djepis Praby od V. V. Tomka, Nestora eských
djepisc a badatele véhlasuého; v dosud vyšlých 5 dílech, v rozniérech

obrovských, vylíena minulosf, Prahy ve všech podrobnostech. Srov. též:

Heroldovy Malebné' cesty po Praze 2 díly, Eckertovy Církevní památnosti

Pražské, Mikovcovy Starožitnosti, ivnáovu Prahu, Trvodce, Fruraarovy
obrazy, Zapv Popis a j.
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lesk, slávu, velikos a bohatství královské Prahy za doby stedovké.
Boue husitské zachvátily pední její ozdobu, staroslavný Vyšehrad

:

mnohá památka její za války ticetileté sklesla v rum, mnoho zašlo

uešetrností a nevšímavostí vlastních jejích syn, a pece zstala živým

historickým museem

:

Tož jest ona veleslavná Praha,
ty zdi, hrady, vže obrovské,

ono mésto ech královské,

krásné jako Slávy dcera drahá;
tam ten jest hrob Otokara, Braha,
Vojtcha i Vlasty rekovské,
tu most, dílo Karla mistrovské,

na nmž pla Musa z Budce nahá.

Djiny Mnichova a djiny Bavorska v dob starší nijak se vzá-

ji-iíiué nesluují, ale v djinách Pražských soustedily se djiny celého

národa, a to djiny politické, kulturní i národní. Bez Prahy není možno
mysliti na starou echii, ta byla a zstala pirozeným stedem všeho

života eského. To jest obecné pesvdení celého národa, jež koen
švj má práv v djinném významu Prahy, a pesvdení tomu hovl
i básník volaje

:

Už tvé berly zlatolesklé zhasly,

a me tupne pri své štrbin,
ped nímž Tatry, Balt i ím se tásly;
pece vným blávy budeš chrámem
pknobehá Nmcii sokyn,
zvítzivši v peraožeuí samém.

Shasly její berly zlatolcsklé po r. 1620, když pod rouškou snah

náboženských zbavován byl národ víry, svobody, práv ba i jazyka . . .

III.

A nyní do nového Mnichova a do nové Prahy.

Karel Theodor ujal se ddictví starobavorského dosti nerad. Ale

>yn jeho Max Josef, na jehož skráních po prvé zaskvla se 1. tóOfi

koruna král bavorských, pokládán býti musí za zakladatele novovké
slávy Mnichovské. Sám již r. 1802 soustavn spoádal ulice mstské,
nové založil a plán na rozšíení msta zídil. Silnice na Nymphenburk
i tída Ludvíkova pojaty byly do plánu mstského. Sám ovšem všude

;i ve všem toho byl paratliv, že Bavorsko stalo se za nho státem

-ouverenním, proto též peoval o vzdlání a vychování syna svého prince

Ludrika. Ten pak nadán jsa duchem v pravd umleckým a láskou

lna k náiodu svému, hlavn však oblíbiv si Mnichov, umínil sob vy-

zdobiti hlavní mésto království bavorského budovami a ústavy umle-
' kými. Pebývaje za vzdláním svým v fiím, cestoval po Itálii a stádal

i na zakoupení antických památek ze své roní appanáže. V 18. roce

stku svého ml již hojné zásoby a pomýšlel uiniti z nich veejnou
>bírku ve zvlántiiíin dnm í, ISM dU-l v Paíži a tu seznal mladého
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architekta l.eona Klenze, zálibu majícílio ve stavbách aiitickýcli. Názory
jejich se shodovaly, vzal ho tedy princ s sebou do Mnichova. Nezmýlil

se v néin. Frvní jeho dílo monumentální byla ybjptothéka (sbírka kla-

sických skulptur) v nejpéknjšíni a nejistším slohu antického umní
stavitelského.') Dne 26. dubna 1810 zaato, 1880 dokonáno. Náklad
na budovu inil 1,20tí.970 zl. O slavnosti položení základního kamene
pravil princ uméleckými památkami nadšený: „Chci uiniti Mnichov
méstem, aby byl Nmecku ke cti, a nikdo nebude znáti Nmecka kdo
nepozná Mnichova." Na rovin tehdy zúplna pusté a písité zdviženo

eckou lahodou vynikající štíhlé iónské sloupení, a staí Mnichované
vrtli hlavou nad bláhovými nápady mladistvého prince. Když bylo vše

dobudováno, pak snadno jim bylo uviti, že dobudována stavba velmi

znamenitá. Prohlednme její zízení.

Na prostore granitovými stupni obehnané zdvíhá se tverhran
(jedna strana 67 metr dlouhá), v jehož prostedku jest dvr, tak že

4 kídla dílem ze dvora, dílem s hora jsou osvtlována. Vnjší strany

nemají oken, nýbrž v pkných výklencích stojí sochy, a to v prelí
Vulkán od Schoepfa, Feidias a Prométheus od Schallera, Perikles a

lladrian od Leeba, Daidalos od Lazarinia. Antické tedy umní má své

representanty a heroy v prelí; po stranách kídel podélných zná-

zornna plastika 15. a 16. vku, pak zobrazeni hlavní pedstavitelé

moderního umní sochaského. Jsou to na stran východní : Canova,

Thorwaldsen, llauch, Tencrani, Gilson, Schwanthaler ; na stran západní:

Ghiberti, Donatello, Petr Vischcr, Michel An^felo, Benvenuto Cellini,

Giovanni da Bologna. V prelí budovy pne se 12 iónských sloui)

a tvoí pedsí, na jejímžto štítu zíme krásné mramorové skupení

:

Pallas Athene majíc kopí své ovinuto ratolestmi olivovými, jako vítzná
bohyn všudy pronikající myšlenky, trní uprosted, kolem ní typy umn,
kterých ona jest výtenou ocliranitelkou. Zevnjší barva mramoru je na

celé budov žlutavá ; uvnit je mramor barvy temné. Vejdme mohut-

nými kovovými dvemi. Pímo za vestibulem je sál asi/rský. U vchodu

vítají 1iás dva polychromovaní Ivové a napodobení stromu života s obma
geniy života i smrti. Klínové písmo na alabastrovém reliéfu a malby

na ^edmi deskách, pak sádrový odlitek obrovského okídleného lva ze

zícenin Chorsabadských i)Outají nás nad míru ; stojímef, ped výtvary

ducha lidského .3000 let starými. Na levo v efiyptskm sále seadny
jsou dle tvaru a látky památky staroegyptské a indické, pak egyptské

z dob ecké a ímské nadvlády. Nejpknjší je Antinoos, drahocenná

egyptská práce z doby Hadrianovy, a granitový obelisk. Tetí sál

inkunabuli chová nejstarší památky ecké a etruské plastiky ; ve tvrtém
jsou pedmty, které r. 1811 ve chrám ostrova Aiginského byly na-

lezeny a od Thorwaldsena restaurovány. Ze štítu chrámového zachován

zápas Heraklev s Telamonem a boj o mrtvolu Patroklovu. Sochy a

zlomky všecky jsou z parského mramoru. Tu se nám pedstavuje He-
rakles, vedle umírající Trojan, Achilles, Aiantové a j. Následují sály:

') Srov. A. Ulrich: lne Glyptothek des Kuuigs Ludwig 1. von Bayfni nach
ihrer Geschichte mul ihrem Bestande. Míincben lSti7. Katalog sestavil

dr. H. Bruun.
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\ wiliiiiin. liukliv. Niobid. V této prostoe vynikají Medusa. AiVodite

Knidská, výborná to imitace Afrodity Praxitelovy, Polyfemos usnircující

soudrulia Odysseova (ímská práce), Umírající syn Niobin, klerici Ilioiieus,

je pravá perla celé sbírky. Sál osmý, „božský", vyzdoben jest malbami
Comrliovými, v nichž znázornn pomr bohv hellenských ku pokolení

lidskému. Eros ve stedu klenby ovládá všecky íše a živly celé pírody.

S delfínem jako živel vodní má kolem sebe Zoru a Hóry, jak modlí

so k Zevovi za spícího Tithona a Memnona. Pod tím na stn héí

malba velikou íši Poseidonovu, Amíitritu a Tritony. Druhý obraz : >os
s orlem Diovým, jako živel ohn má kolem sebe léto, den, Foiba Apol-

lona, Dafuidu mnící se ve strom vavínový. Na stn vidti shromáždní
boh na Olympu, pi nmž Hebe Herakleovi podává božského nektaru.

Tetí obraz: Eros a páv Hein, symbol živlu vzduchového; kolem pod-

zimní veer. Na tvrtém skupení Eros a Kerberos vyznaují živel zem

;

kolem nich zima a noc. Na stn spatujeme íši Hadovu, v níž nebohý
Orfeus prosí bohv, aby mu navrátili milou Eurydiku. — Sál Trojskii

vyzdoben rovnž od Cornelia freskami, ke kterým látku bral umlef
z mythv o válce Trojské. Zíme tu hnv Achillv, boj o mrtvolu

Patroklovu a zboení Troje. V sále hcrov shledáváme výborné ecké
i ímské práce sochaské. Jsou tu: Demosthencs, Alexander, Hannibal,

Hippokrates, Perikles, Domitian, Themistokles, Sokrates. Y imskim
sále oz<loben je strop pknými reliéfy Schwanthalerovými, v nichž hlavní

momenty kulturní historie ímské jsou zobrazeny. Z poprsí vyniká

Agrippina starší, choí Oernianikova, matka (1. Caesara Caliiiuly, Cicero,

Lucius Verus, Aufíustus, Septimius Soverus, .lunius Brutus, Tiberius,

Poppea Sabina. Vedlejší sál XII. mk mramorové a kovové, pestrotou

barev pozdní dob ímské náležející pedmty. V poslední prostoe
jsou novotiny. — Podlahy všech prostor jsou mramorové nebo mosai-

kové. Slouen tu výkvt umn stavitelských, sochaských a malíských.
Zdar a šastný vývoj jílyphothéky stal se základem umleckého rozvoje

celého msta. Cornelia oslavil vdný Ludvík v prvém roce svého

panování. V síních glyptothéky, na míst, kde jeho geniálním výtvorm
tisícové se obdivuji, ozdobil král nadaného malíe nejvyšším ádem, a

povýšil jej na šlechtice.

Souasn s glyptotliékou stavno dvorní a národní divadlo. Na
východní stran námstí residcnního dokonal Fischer (1811-18'J2)
budovu divadelní, která však brzy po dostavní r. KS23 .stala se obtí
zhoubného i)Ožáru. Ujal se tedy stavitel glyjítothéky Klenze celého

podniku a bhem 1 1 msíc provedl úmysly své, a v hlavních rysech

starého plánu Fischerova se i)idržel. Délka divadla obnáší 104 m..

iíka óf). výška 48 m. Na podstavci .-{'^ •'»• vysokém vypíná se jtor-

fikus z osmi korintských sloup, na jehož dvou štítech od Schwan-
thalcra vyveden J'egasos a Hóry, pak Apollo a .Mu.sy. Z pedsín té

vedou v jiravo i v Icvo mramorové scho«ly k sálm ped velikou dvorní

loži. V chodbách stojí sochy: Sofokles a Euripides, Schiller a (Joethe.

Menandcr, Shakespeare a Caldeion. Temi kídlovými dvemi vejdeme
do hledišt, ve kterém jest fi ad loží a prostory pro 2500 divák,
.levišt má 29 m. hloubky, z nichž 16 je viditelno prmrné. Zaízení
vnitku vyniká praktiností, a také osvtlení i vodovod velice vhodnt*
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a vkusné jsou umíátny. Divadlo to je z némeckýcb nejvtší, 'j Pvodní
stavba stála 1,920.000 zl. ; náklad ])o požáru na stavbu i zaízení byl

958.35G zl., jejž neslo msto samo.

Jako postaral se Ludvík 1. o dstojný stánek starožitnýcb památek
starovkých, stejnou péci ml též o Jto, by výtvarná díla umlecká
(obrazy, rytiny, mosaiky, vásy) vystavena byla na odiv a na pouenou.
Za tou píinou položil 7. dubna 182(5, v den narozenin Rafaelových,

základní kámen k budov, která bhem desetiletí ve slohu italské re-

naissance vyvedena jsouc nazvána starou pínakotliékou. Stavbu provedl

opt L. Klenze. Je 27 m. široká, 152 m. dlouhá. Na galerii jižní

strany umístny jsou sochy 25 umlc od J. van Eycka až na Dome-
nichina, vyvedené z pískovce. Veliká brána této strany pravideln z-
stává zavena; vstoupíme tedy z východní strany sloupením dovnit.

Široké schody vedou do poschodí, v nmž jest galerie starých mistr
malíských, a odtud attribut pinakothéky vysvtlen, že starou se zove.

V celku je v ní více než 1200 obraz, které po 800 let byly shro-

mažovány a tuto konen uloženy. Obrazy ty bývaly druhdy po rilznu

dílem ve staré domácí obrazárné vévodské, dílem v zámcích, ve sbírkách

Mannheimské, Zweibruckenské, DUsseldorfské, dílem vzaty z letohrádk
r. 180o zrušených a z povstné sbírky bratí Boisserév. U vstupu je

sál zakladatelv. Tu zavšeny obrazy (v životní velikosti) všech, kdo

o rozmnožení sbírek njak byli zasloužilými
;
jsou to kurtirst Jan Vilém

Falcký, zakladatel sbírky DUsseldorfské, Max Emanuel, pvodce sbírky

Schleissheimské, Maxmilián I., pvodce sbírek Mnichovských, pak králové

Max 1. a Ludvík 1. zakladatelé a budovatelé pinakothéky. Odtud jdouce

v devíti sálech (které mají 12—24 m. délky, 12 m. šíky a 15 m. výšky,

jichž stny zeleným anebo erveným damaškem pokryty jsou, a všecky

shora osvtleny) spatujeme ohromné množství malíských památek, které

dle škol jsou urovnány.'-') Ze školy staronmecké (15. a poátek 16.

vku) zastoupeni A. Diirer, Hans Holbein st. i ml, ; Luk. Kranach,

Hub. van Eyk; ze školy nizozemské (16. a 17. vk): Rembrandt,

A. van Dyck, Rubens, jemuž jeden celý sál vnován ; ze španlských

a francouzských mistr (17. a 18. vk) jsou tu: Murillo, Spagnoletto,

Vivien a díky dkladnosti poadatelské mezi tyto španlské malíe
vadn také náš Kupecký, nejlepší malí své doby, muž i umlec ve

všem pvodní. ^) Když i jemu po osudné Blohorské bitv bylo jíti do

vyhnanství, pracoval v Itálii, Nmecku, byl pedchdcem pozdjší zna-

menité školy malíské Díisseldorfské. Znlo snad jméno Kupecký poa-
datelm po Španlsku!? Z italských mistr l(j,— 18. vku zastoupeni:

Tizian, P, Veronese, L. Gioruano, Tintoretto, Albani, L, da Vinci, jichž

práce zaujímají 3 sály. Kolem velikých tchto prostor je 23 menších

kabinet s drobnjšími pracemi, po stran severní
;

po stran jižní je

') Srov. F. Meiser: das k. Huf u. Nationaltheattr-Gebáude, seinc iniicro

Einrichtung, Maschiiicrie atrl.

*) ^rov. katalog prof. dr. Marggraffa. Srov. dr. (í. K. Nasler: Miincheii

str. 129—149. (Mnichov 1S82)'.

^) Srov. as. es. Mus. 185'). Jan Kupecký a jeli o díla od J. B. Mídiera.
Osvta 1872, ís. 12. Jan Kiippcky od Isarla Adámka. Osvta 1873,
ís. 3. vzpomínka F. A. Slavíka na str. 170.
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koiiiilur. ve kteróm 25 loggií poseto malbami dle invence Corneliovy,

provedenými al fresco od Zimmermanna a Gassena. V délce 122 metr
/ohrazeny jsou djiny stedovkého malíství.

V pizemí staré pinakothéky je kabinet rytin a kreseb, jehož

sbírky nad 300.000 ísel mají. V západním kídle pízemku je sbírka

vás v pti sálech, ozdobených kopiemi maleb Cornettských a staroe-

ckými ornamenty. Nádoby ty, figurami a arabeskami hojn vykrášlené,

nalezeny ve hrobech eckých a staroitalských mést. Jsou to popelnice,

nádoby obtní, nádoby, jež darem dávány na vyšperkování píbytk
s nápisy pochodícími až ze 6. století ped Kr. Celkem jen 1800 váz

je z hrob vykopaných v Taniuiniích, Cornettu, Canose, Basilicat a j.,

mnoho zakoupeno z Neapolských museí. Nejstarší korintské vázy ze

žlutavé nebo bled ržové hlíny se hndou nebo ernou dekorací ne-

mají ozdob lidských. Podlahu rohového sálu zdobí antická malba mo-
saiková: Helios ve zvrokruhu se Zemí a Hórami. Na stnách nalézají

se malby Pompejské.

Netoliko malíství melo v Mnichové dle pání Ludvíkova míti

sliromáždné vzory umlecké tvorby; i pro stavitelství samo ml Mnichov
býti vzorem. Té doby stal se L. Klenze rozhodujícím initelem ve sta-

vitelství, našel dosti vtipných i nejapných následovník, kteí motiv
jeho užívali pi menších a soukromých podnicích ; ale král Ludvík žádal

si samostatného rozvoje všech sloh stavitelských, pál si vedle Klenze

vidti jiii ješt mistry. Proto psal ministru Schenkovi 22. záí 1829
takto : „Aby Klenze ve stavitelství nebyl nám velikým vezírem, o to

nám bude pée. Výtení umlci a technikové a pokoušejí se samostatn
vedle nho tvoiti a bufiovati. Jako Cornelius, Hess, Schnorr nezávisle

a zcela samostatné malují, tak chceme míti architekty, by se dobe
dailo stavitelství samému." A jak myslil, tak i jednal. Zbudovati ve

Mnichov chrámy rzných sloh bylo nyní jeho heslem. V tom smyslu

psobil na své okolí, na architekty i na i)ublikum. Že to byla výborná.

v pravd královská myšlenka, objevilo se záhy. L. Klenze stavl kostel

ršech svatých, dvorní svatyni vedle residence ve slohu byzantském, Josef

linller na pedmstí Au budoval skvostný svatostánek ve slohu

'ji/tivkém, Fr. Gaertnerovi uloženo, by dle vzor Florentských 14. vku
vystavl chrám sv. Ludvika ve slohu románském, a G. Ziebland poslán

do Itulic na studie basilik, odkud vrátiv se poal velikolepou stavbu

hiisHiky sv. Bonifacia, k níž základní kámen položil král Ludvik
' ' íjna 183.0 v den své stíbrné svatby. Stavby tyto náležejí mezi

!"'''lnéjší ozdoby Mnichovské, a není druhého msta evropskélio,

iim souasné, a to v dob nejnovjší, vykonána byla tolikerá

(ui.i svou koncepcí vznešená, svým provedením krásná a skvostná. V nich

veliký duch Ludvíkv u potomstva sob vystavl monumentm aero po-

reniiius. Ješt za svého princovství dlel Ludvík jednou r. 1817 v kapli

I*alatinské v Neapoli pi kterési pobožnosti a okouzlen jsa oslujícím

kem romantiky forem i barev, uminil si nco podobného v Mnichov
/-uditi. Klenze splnomocnn ke studiím toho rázu. Jemu však lépe se

líbily ušlechtilé rozmry chrámu sv. Marka v Benátkách, a tyt(» uinil

také základem svých prací. Dle nich r. 1820— 1837 stavl dvorní

kostel všech svatých. Zevnjšek budovy té velmi jednoduchý jest pravou

OSVTA 18H.',. K. |-
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protivou nádhery vnitní. Osm sloup z pestrého mramoru a tyi pilíe

nesou oratorium dvorní a rozdlují lodi, z nichž prostední má dv
kopule. StMiy ozdobeny bohatou mosaikou mramorovou, hlavice sloup
vyzlaeeny, pilíe a sloupy hojné vykrášleny. Fresky kopulí i apsidy

jsou ve zlaté pdé od Hessa a jeho žák. V prvé kopuli zíme boha

Stvoitele, an odpoívá se zalíbením se dívaje na dokonané své dílo

;

k()l( ni rozkládají se i)íbhy starého zákona. V druhé kupli trní Vy-

kupitel obklopen apoštoly a evangelisty; kolem opt píhéliy nového

zákona. Nad oratoí zobrazeny jsou úinky vykoupení a posvcení

lovenstva skrze Ducha svatého. Ke chrámu svého patrona položil

Ludvík základní káuícn 25. srpna 1. 1829. Stavitel podjal se úkolu

svóho velmi svdomité. Tvar kostela }>odobá se latinskému kíži; délka

jeho je (50, šíka 2ÍJ, výška 30 m. ; vže v prelí mají 04 m. výšky.

Vzorem tu byly románské stavby Itálie XIV. vku. Vnitek líbí se

imposantní klenbou a i)rcdní jeho okrasou zstanou kresby Corneliovy.

11. 1840 stavba dokonána.') Nový farní kostel na pedmstí tu založen

r. 1831, dostaven r. 1839. Toto dílo Josefa Dan, Ohlmiillera v nej-

])csnéjším sloliu gotickém má délky 7() m., 26 m. šíky. Klenutí

27 ni. vysoké spoívá na 1() sloupech, jež prostory chrámové dlí ve

3 lodi. Umleckou okrasou clirámu toho na zevnjšku je pkná, štíhlá

vž, uvnit pak 17 ni, vysoká okna (potem 1')), jichž malby — výjevy

ze života Panny Marie — jsou práce veskrz dokonalá. Se stavbou

basiliky zaato 1. 1835, posvcena byla r. 1850. Vrátiv se ze svýcli cest

pojal Ziebland úmysl základní myšlenkou pidržeti se starých basilik

ímských. Ale nicmén není dílo jeho pouze imitací umleckou ; mnoho
v nm motiv nových, originclních. Posvceno je po pání králov

apoštolu Nmc sv. Doniaciovi. Vnjšek jednoduchostí svou a prostou

formou basilik nemá nic nápadného, toliko délka 85 m. pi šíce 40 m,

a výšce 2(5 m. (resp. 14 m. nižší lodi postranní) pekvapuje. Vejdouce

dovnit užasneme. Zíme tu G4 sloup, každý z celistvého kusu mra-

morového barvy šedé, hlavice jsou bílé, ozdobeny klasy a hrozny révo-

vými, jakožto symbolem obti chleba a vína. Malby ve zlaté pd jsou

prací Jindicha Hessa. Základní myšlenkou krásných freskových maleb

liyl život a psobení svtec Bonifacia. V této basilice vystavl sob
Ludvík náhrobek a upravil hrobku, do níž 1. 1854 ostatky své man-

želky Terezie uložil ku vnému si)ánku a kde sám 29. února 1808

l)ohben byl. Nákres náhrobku jest jeho vlastní dílo. (Dokonení.)

') Srov. Dr. Margiíraff; Luilwigskinke in Míiiiclicii ii. i;i ilir ciitlialtcnp

Fiescoinalcreim.



A. Ileifdiik: U pluhu. 735

U pluhu.

on májový, zá kolem skrání;

na plnokvtý luh se snes.

a z teplých, prosvitavých dlaní

skivánky pouštl do nebes —
hrud! strom protékala míza

šíp týil pruty, každý vzlášf,

vlas zlatý rozpouštla bíza
a motýl vzal si nový pláš.

A v ší i dál vše plno ruchu,

ven na beh ruí skákal zdroj,

pstruh lapal po muškách a vzduchu,

a z oul vel se vznášel roj
;

pták hnízdo svíjel v kyprém sntí,

a hradby stavl mravenec,

a na píšalku hrály dti,

a srdce bilo v hru i plec

!

Ven, ven. zas na obchzky zlaté,

kde zpvu pln je sad i luh,

a poup páté pes deváté

ven tlaí se, kde hvízdá pluh,

a rackov vždy pilní v ad
ve brázdách na hojný jdou lov.

a jiic sbor jak ku porad
pod doškový se adí krov.

Rád oráe zím prosted háje,

jenž pevné kráí za pluhem,

a ídé kon za oprat
s ním hovoí jak se druhem

;

a slyším, kterak domlouvaje

vždy nkolik dí pkných vt
a tší vonným senem stáje

a jetelinou jako kvt.

Rád zím, jak pi zvratu mu hoví

a lesklý nadlehuje plaz,

když po podmítce záhon nový

má na rovin hrúzili /as,

rád pohlížím, když otku v hrsti

zí bedliv za svým krojidlem

a lemeš z tuhé istí prsti,

by zdatnj kypila mu zem.

Rád zím, jak pevn drží kleky,

by rovn vybrázdn byl lán,

a zvfMiá liídol 7. dvojkolfky
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a kácí rozhon, dobou zván,

by konec polodenní tíže

zvd tžkou páž a sklonil leb,

a jako- dávné ondy kníže

svj skrovný poobdval cbléb.

Tu vím — bruíT clivním ]»uknou míní

že ped ním mól bycli kleknout níž,

jak poslové kdys Libušini

a zvola: Stolec pijmi již,

ty reku beze lsti a vady,

jenž plubcm víc jsi vlasti dal,

než veškeré ty pyšné brady

na hrdopyšných blavách skal.

Však kdy by nebývalo tebe,

í byl ten soubor éeskýcb niv,

to usmívavé nad ním nebe,

ten bvozd oživený div? _

kde byl ten drahý jazyk eský m,

a éeský éin a eský zpv,

kde msta dj a povsf vesky,

kde otcv bohatýrská krev?

Bh požehnej ti, lide prostý,

' tvá pole, sady i tvou ves,

však tvými pouze letorosty

strom národa se k síle vznes

;

jen z tvojí mozolité dlan
vzrost pomník vdomí a práv —
bu šasten, šasten svrchovan,

bu blažen na vky a zdráv

!

Adolf Hemluk.

Samohrady.
Roináu

Vácslava Vlka.

Kniha tetí.
(Poltra.ovájií.)

VI.

jakovým spsobem dala hrabnka svoji vli k tomu, aby ji od-

sthovali z domu Ludikarovic. Co ji kvapn upravovali na tu

krátkou cestu, mátohy choré obraznosti opt od ní odstoupily

;

umlkla, polootevené 0(M na nikoho neupírala, a celé její tlo

zachváceno bylo mdlobou, že sebou dala vlasti, jako inívá

lovk siln ospalý neb ojjojený.
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Když ji penesli do vozu, již zase jinak kolem sebe hledla.

Bylo patruo, že poznává zmnu, která se s ní dje, ale již se jí slovem

ani skutkem neprotivila. Zdálo se, že po prudkém vzrušení duševním

ujjadla ve slabos, která ji inila ke všemu netenou.

Stav tento arci usnadnil pesthování její do zámku, ale nikterak

nepispl k uspokojení knžny Lydie ; naopak dsila se jím ješt více.

Domnívala se, že i profesor Lieb-All jen na piano ji utšuje, že jen

nechce hroznou pravdu objeviti jí najednou, nýbrž znenáhla ji na ni

pipraviti.

Zaujala doma místo u lože dceina, sledovala úzkostliv každý
pohyb, ano každý dech její ; ob as obracela po lékaích svoji jako

kída bledou tvá a svoje úžasem omráené oi. Pak zase prudce po-

vstavši, chvjícíma se rtoma vydechla pání, aby ku pomoci nemocné
více inili — a když dostala v odpov, že vše jest náležité opateno
a že v tu chvíli nic jiného podnikati nelze : vykládala si to v duchu
tak, že všecko, další usilování jest marné, že lékai malomocn sklá-

dají ruce v klín, že stav Danin jest beznadjný.

„Bylo by lépe bývalo," pravil stranou k hrabti profesor, „Její

Jasnost sem uepovolávati."

Béla vidl ovšem, že tím ani nemocné ani sob ani knžn ne-

pDsloužil. Ale mohlliž jednati jinak? Ani te nerozuml doktorovu po-

dotkimtí tak, že by nebylo podstatné píiny knžnu sem volati, nýbrž

naopak, že také její pítomnost už nic není platná.

O nco pozdji poprosil Lieb-All knžnu do vedlejší komnaty.

Mateské srdce Vaší Jasnosti je tu jako na muidle," promluvil

i 1 vážnou tklivostí, — „to se nesmí déle prodlužovati."

_Kéž byste vdl prostedek, aby bylo lépe!" zašeptala ona.

„Bude zase, a ne pojednou. Ale Vaše Jasnost musí také sebe

liti. nesmí tu píliš prodlévati."

Te se o mne nejedná."

..Jedná se i o drahocenné zdraví Vaší Jasnosti ; zde mohlo by

/ ono vzíti újmu. A proto prosím, abyste nás tu ráila zstaviti

i -.uma se odebrati do Samodrah —

"

„Nyní?" vpadla mu paní netrplivé do ei.
„A zejtra teba zase paní hrabnku navštíviti."

.,Ne, ne —

"

.,Vím, že to Vaší Jasnosti pichází za tžko, avšak — — " .

,Vo nemžete mysliti do pravdy!"

Musím na tom státi."

„Já se oiNuil na krok nepohnu!" prohlásila knžna s nejvtší

UK itOStí.

..n nikoliv," odpíral profesor, „to nemže býti —

"

„Nestane se ani o vlas jinak."

„Nemohl bych na sebe vzíti zodpovídáni —

"

-Ped kým? Tu já za vše odpovídám."

Profesor nedal se odbyti.

lest, jak slyším, v místé i jednotlivý píi>ad nakažlivé nemoci.
i v <>• ii>.i;i Vaše Jasnost v\'l''V'!i v taková iiclM'/)»rr('ii-:tví —

"
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„Proto/C jscui matku." odvuce kué/,ii;i. „i ii('()(l.>t()iii»iiii od >\i'

dcery.

"

Petrhla hovor a odešla zase k Dan6.

Pi'ofesor chtél snad jen podati patrný dkaz, . jak velice jest

perliv o zdraví Její Jasnosti, anebo knóžnu z této stránky ješt neznal

u chtl jí pomoci z trapné situace: jisto jest, že ve slovích jejích ne-

bylo nic petváeného, že z ní promluvila pravá matka.

Sobectví bylo vynikajícím rysem vrozené její letory, osud pak
uinil ji panovnicí. Nejen že mohla úpln žíti sob sama, nýbrž celé

zástupy žily pouze pro ni
;
poínajíc manželem jejím všichni lidé kolem

ní pedn a hlavn to mli na starosti, aby jí uinili každé pomyšlení,

aby z daleka od ní odvrátili všelikou nepíjemnos. Uvykla dávno býti

stedem svta, který se kolem ní toil a byl všecek k jejím službám;

v takovém pípad snadno se stane druhou pirozeností považovati se

za sted a vrchol svta vbec.
Žíti sama také jiným, tomu se knžna nikdy nenauila. Ovšem

bývalo vždy jejím i)áním lidi sob blízké oblažovati; ano cjítla, aby

v ní spatovali i)ramen svého štstí. Ke všem, kdož k ní mli pístup,

byla blahosklonná, milostivá, štdrá; ale peovati o n, pracovati a

trpti pro n, slovem obtovati se jim, k tomu v sob nepociovala

žádné záliby a ochoty, žádného povolání a závazku.

Po názoru jejím mly i dti býti jen novou ozdobou, novým
blahem života jejího. A drahn se jí vše podle toho s nimi dailo.

Jako se nemusila starati o jich výživu a jich všeliké poteby, rovnž
byla ušetena tím, aby k vli nim pociovala strach, boles a zármutek.

Jiní je vychovávali a pstovali pod bedlivým dozorem otcovým, matce

byly jen pro rados, vyrstajíce zdrávy a ve všem dobe prospívajíce.

Zvlášt nejstarší dcera byla její chloubou. Hned jako dít vynikala

sliností, že se jí ])odivoval, kdo ji koli spatil; slula vesms andílek

a v pravd jím byla. Matce bylo rozkoší asto se s ní ukazovati.

A pece, když Dana dorostla a v plné spanilosti se rozvila, stalo

se práv to knžn prvním trvalým ostnem vnitního nepokoje. Oi
všech obracely se po dcei, matka byla zastínna. Dcei arci toho

srden pála, však o sob samé poznávala, že jest hvzdou, jejíž lesk

bledne i zhasíná. Díve si pirozenou mrou pedn na vlastní kráse

nemálo zakládala.; nyní pišla doba, kde si musila íci, že stárne —
že. nastalo odkvtání, že po její sláv jest veta, že luzný vk její minul,

a co nyní bude následovati, že jest už jen podzim a sklonek života.

Této ncodinitclné skutenosti uvykati bylo jí krušno ; ím ne-

úprosnji i)ak se úinkové její dostavovali, tím mén mohla se s ní

spáteliti. Pomíjejinos a marnos všech vcí pozemských dotrn se

jí ukazovaly, život poal se jí jeviti jako krátká ]nd asu, všecky jeho

pvaby jako pouhý sen. Kdo se nenauil žíti pro jiné a žíti v jiných,

tomu bývá tento pechod snadno kormntlivý a trajiný.

Lajoše, prvního vnuka svého, zasypávala knžna pehojnými d-
kazy své pízn, pi tom však nepestávala se v tajnosti své duše

soužiti i)omýšlením, že jest už babikou. Babice b^io arci teprv málo

pes tyicet rok, ale tím he : tak záhy náležela již jen minulosti I
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Smr vnukova hluboce knžnou otíásla. Když tak mladý, jí blizliv

ci (irahý život do hrobu klesal, vnucovala se jí myšlenka na vlastní

konec - obloha ducha jejího na stálo se zatahovala chmurami. Až
'"> tu dobu byla v sob své vnitní boje tajila, zevn nedávajíc nieho

iti, leda že byla rozmarnjší, dráždivjší, a jak se vbec soudilo,

l'a Movitjší. Staré formy byly od ní i od jiných vkol vždy se stejnou

zcvrubností zachovávány, tak že se zdálo, jako by nebylo žádné zmny.
Ale když se ke smrti Lajošov pidružila ješt nemoc Danina, tlosmí

i duševní, knžna již nedovedla zakrývati, že ji opouští pevnos a síla.

Tak dlouho ídilo se všecko všudy její vlí, jejínj j)okynutím : nyní se

jí podobalo, že se všecko násilné zvrací, že se proti ní dje sveepý
odboj a útok, že se jí i pda viklá pod nohama, že starý svt kolem

ni rozpadá se v rozvaliny.

Hledla odolati, držela se pod tou neobvyklou tíhou ješt vzpi-

ii'i na, však cítila, že pod ní klesne. Profesor Lieb-All domlouvaje jí,

' v odejela, mimodk ji vzpružil. Sobectví v ní bylo nadobro pekonáno;
i-ohrdáním odmítla myšlenku, aby se zbable odtud vzdálila; zstá-

vajíc u trpící dcery, byla by bez rozpak život svj vydala v stbe

hroznjší nebezpeenství.

Dana probravši se opt k jasnému vdomí, z i)oátku nepokojn
11 te-ikn kolem sebe hledla, však uvidvši matku, snažila se tvá svoti

vyjasniti k úsmvu. Nyní teprve ji vítala i tázala se, kdy sem jiijcla

a jak se má.

„Což pak já," vzdychla knžna — „ale o své zdraví musíš pe-

ati, mé drahé dít!"

„Nepochybn jsem vám zpsobila staros?" promluvila nemocná
i^^t, nevdouc, o em asi matka ví, ano sama jsouc v pochybnostech,

v skutku pihodilo a co jen bylo i)eludem tžkých sn.
•len aby se vše již obrátilo k dobrému —

"

Zajisté obrátí. Jest mi tak hezky — myslím, že mi už docela

:
ii ncsciíází. Jak se daí otci?"

„Co nevid sem také pijede . . . Však bojím se, že ti mluvení

li."

i>aiia pínvtivé zavrtla hlavou i jala se vyptávati na sestru i na

bratry. Bylo píliš patrné, jak se pemáhá, jen aby o nejvšednjších

vécech hovor i)rodlužovala. K napomínání matinu opt a opt ujišo-

vala, že jest jí nyní docela dobe. Tato šlechetná petváka dojímala

knžnu do rluše, až se jiosléze neubránila, slzy jí vlirkly do oi. Ne-

n.ocná spozorovavši to, chopila ji za ruku.

Co jest ti?- tázala se.

Nic, nic ..."
Netaj mi, proi ti

Matka marn snažila se vzmužiti. Nebyla s to, aby odpovdla,
JO lítos pemohla ji tak, že vyvinuvši Dan svou ruku odkvapila ven

I octnuvši se o samot klesla na nejbližší bcdadlo i zalivala se slzami.

I''«'' snad v život svém nikdy tak dio:.líO a tak bolestn ne-

1
"

' Když se ponkud ustanovila, objevil se na prahu komnaty

i
..

: 1 .'b-AII.
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„Vaší Jasnosti velice jest. i)on>])í obrci^sfvcní a ()(l]»u(iiikii.'' n/va!

se šetrn.

„Nebojte se," odtušila ona. „te k ní nepjdu. Ijylo hy na mn
píliš vidti, jak jsem plakala."

Jídla ani nápoje nechtla se dotknouti. ekala, až jí s oí zmizí
stopy pláe, že se vrátí k Dan; zatím však padlo na ni tak silné

holení hlavy, že musila ulehnouti. Profesor Lieh-All pospíchal pomoci
poskytnout i jí.

„(Jím dále, tím krásnji!" volal hrab Treuland spráskaje ruce.

Zámeckých lidí zmocoval se strach, jako by se v panské rodin
blížily neslýchané pohromy a pevraty, a strach ten se rychle šíil po
celých Samohradech. Jakési utišení myslí nastalo teprve zase, když se
tu octnul i kníže Felix.

Pijel už pozd veer. Strávil mnoho hodin po sob na cest,
však místo aby zasedl k uchystané veei, vypil jen sklenici vody, naež
hned mezi tyrma oima pijímal zprávu od svého zet. Oba páni pi
tom stáli, a rozmluva jejich dosti se podobala vojenskému raportu,

jejž o vcech veledležitých podává ordonanní dstojník vysokému
náelníkovi.

Vrozená pohyblivos Bélova se ovšem ani pi takové píležitosti

neutajila, kdežto kníže neuinil zbyteného i)osunku aniž promluvil

zbyteného slova. Byl postavy málo více než prostední, oblieje skoro
vždy vážného, však ne zasmušilého. Vlasy i vousy jeho siln již pro-

kvétaly, akoli mu ješt nco scházelo do plné padesátky. Vysoké jeho
elo jevilo muže uritých, jasných myšlenek, temné jiskrné oko, daleké

vší tkavosti, nemálo zvyšovalo jeho velitelské vzezení. Kníže byl i)án

povahy naskrze jadrné, pevné vle, pesného poádku, vážný ano písný,
ne sice dobrácký ale zajisté dobrý.

Po hrabti vyslechl profesora Lieb-Alla. Pak chtl navštíviti

knžnu, ale slyše, že se konen zabrala do spaní, které bylo pro ni

nejlepší medicínou, odebral se k Dan.

Byla již na jeho píchod pipravena a projevovala nad ním své

potšení, jak jí ve stavií jejím jen možno bylo. K laskavým jeho otázkám

opt ujišovala, že ji nic nebolí, leda že má trochu tžkou hlavu; o zimnici,

která snad ješt pijde, hledla i zažertovati. Pak se sama jala initi

otci otázky, a když se prozradilo, že na nj eká veee, prosila d-
tklivé, aby se tu nyní déle nezdržoval. Neodpíral jí, ano posvdil
ochotn, že se zachová dle jejího pání.

Pojedl velmi stídm a skoro nic nepil. Pak ješt zasedl ku práci.

Býval vždycky pilný; pihlížel bedliv ku správ rozsáhlého jmní
svého, se zvláštní zálibou obíral se vcmi hospodáskými a lesnickými,

ml vynikající úastenství v záležitostech zemských i íšských. A práv
tou dobou byl v plném proudu. eská šlechta byla se rozstoupila na

(lvu protivné tábory, které se v tch dnech chystaly k rozhodné bitv.

Nemly se ovšem potýkati na krvavém poli váleném, nýbrž u voleb-

ního osudí; ale výsledek nastávajících voleb bude míti nejvážnjší ná-

sledky nejen pro stranu vítznou a poraženou, nýbrž i pro celou zemi.

Proto jedni i druží napínali všecky své síly. Kníže Felix Samburg
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stal v pedních adách své strany a náležel k horlivým editelm
dležité akce.

Zabral se v pozdní této chvíli do tení a psaní jako njaký
uenec; ale dobrému znalci pece by nebylo ušlo, že je dnes pi práci

roztržitjší než jindy.

Po plnoci odebral se ješt jednou k nemocné dcei. Chtl se

na ni jen ješté podívati, ale když k loži jejímu jako kradmo pistoupil,

ona cosi ze sna promluvivši, pojednou otevela oi.

„Máme ti nocím posloužiti?" ptal se kníže, sledovav za okamžik

její pohled.

Slabounko zavrtla hlavou.

„Pece se po nem ohlížíš?"

„Po Methodii . .
." promluvila ona ješt jako ze spaní.

„Kdo to jest?"

„Velebná sestra — — Zdálo se mi, že tu stojí ..."
Ida spchala dáti jasnému pánu šeptem potebné vysvéllení

o jeptišce.

„Peješ si, aby t navštívila?" obrátil on se opt k nemocné.

„Tuze bych ráda —

"

„Hned ráno ji pivedeme."
„Ráno? Jak jest nyní pozd?"
Jmenovali jí hodinu; ona maliko povzdechla. Kníže rozuml, že

jest jí ta lhta píliš dlouhá. Byl by ocliotn pání jejímu v tu chvíli

vyhovl, však nebylo to možno.

.. líude tady s asným jitrem," sliboval, uchopiv pravici její do

oliou rukou.

„A zstane tady?"

..Dle tvé libosti."

..Ojtravdu?" zaradovala se Dana.

..Dojista."

„Ty mne nechceš jen obelstíti," pokraovala ona všecka o/ivujíc.

' II ty ekneš, na to mohu spoléhati!"

Tomu skuten bylo tak, kníže ani svým dtem nikdy nedával

slovo na piano. Pívtivé jí pokývnul.

„Dkuji — dkuji vele!"
Otci, jenž rozpálenou její ruku jemn hladil, piuniklo tu a/ do

duše, jak její dík jest do písmeny horoucí.

„Vezmeme ji docela sem. viíl?" dokládala. „Budu šastna, když

ji budu míti stále u sebe !"

Ai kolív se kníže velmi pozd odebral na lože, byl zase rann
w.linru, a jak se oblekl, povolal k sob pátera Mudrocha. Ten p(»

krátké audienci rovné od jasného pána šel na Solanku; asi za pUl

hodiny se k nmu opt vracel.

-Poídil jste?" tázal se kníže s patrným kvapem.

Nevalné, Jasnosti," odvce knz.
^ijnad se velebná sestra zdráhá?"

„Což, její dobrou vlí by nic nescházelo, však povinnosC jeji i^ t

ji ;:•*•
: •'••.Icpsána —

"
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., Niiiiu/c iMltiUiitiul vubec udojíti?" vp.ul.il inu kiii/i' iivtldckavt'

»lu íei.

„Na chvíli ano — teba lui celé hodiny —

"

„Hiiod?"

„Iviiy ráíte kázati. liáno ji u nemocného vystídala druhá sestra,

má tedy volný den."

„Hrabnka je na ni tak žádostivá!"

„Na delší as nesmí se vzdáliti —

"

„Doufám, že i to vyniženif."

„Na ni bylo by manio doléhati, ona jen poslouchá — slepé,

jako nástroj; to je eholní ká/e. Co velebná matka naídí, nd fnbo

není úchylky."

„Obrame se tedy pímo k velebné matce, aby jí dovolila zmniti
místo, pesthovati se do zámku."

„Tu se nemineme s cílem," potakal i)áter Mudroch. „Porouí li

Vaše Jasnos, napíšu jí hned list
—

"

„To by šlo tuze zdlouha," mínil kníže. „Hrabnce musíme víili

Miiplniti — rychle a cele. Požádáme velebnou matku telejíraticky. Na-
pište depeši."

Ukázal na stl, k nmužto knz nemeškal pisednouti.

„Jeptiška mže pijíti hned," mluvil kníže mezi tím, co on se

péra chápal, — „tomu, pravil jste, nic není na závadu? Zatím si ji

pivlastníme na nkolik hodin, a tou dobou zde bude svolení velebné

matky."

Vida, že knz pi ei a za pítomnosti jeho se psaním zvolna

ku pedu pichází, odešel na chvíli z komnaty. Venku se zcela vhod
setkal s profesorem Lieb-Allem. Za rozmluvy oznámil jemu i»lán

s jeptiškou a vyslovil nadji, že proti nmu s lékaského stanoviska

nebude námitek.

„Pouze káže opatrnos, aby se stala nkterá malá opatení,"

pravil uený pán.

„Jen rate pedepsati, eho teba."

„Zcela obyejné vci. Ošetovatelka, máli od takového nemocného
pijíti bezprostedn k Její Osvícenosti, musí vzíti koupel, která se jí

pimen upraví, odložiti všechen odv, jejž posud nosila, a obléci

docela istý, který ani v nakaženém dom nebyl."

„Hned jí dáme potebné návští."

Páter Mudroch vypravil se znova na Selanku, vzav s sebou na

telegraf depeši k velebné matce, od knížete schválenou. U sestry Me-
thodie ml zpsobiti, aby svj píchod do zámku co nejvíce uspíšila.

Avšak pinesl tentokrát vyízení ješt mén uspokojivé než po prvé.

„Musí všecko jíti, jak pan profesor ustanovil?" ptal se jasného

l>ána jako pedmluvou.
„Nu ovšem," znla odpov.
„Pak bude moci velebná sestra pijíti až za dva dni."

„Až za dva dni?" zvolal kníže.

„To nejdív!'-'

..Pro to?''
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„Musí — a- pošleli ji velebiiii matka na toto nuvc uu^to —
musí sob teprv psáti do Prahy o erstvý nezávadný odv — a ten

tu má pozejtí co býti,"

Kníže máchnul netrpliv rukou.

..Vždy," namítal drazn, „nemusí odiv míti zrovna až z Prahy."

„A odkud by ho vzala?"

„Nebude ani tady, o nj nouze."

„O obyejný odv by nebyla — ale o eholní!"

„Nu dobrá. eholní dostane z Prahy, zatím vezme si n'aký

jiný —

"

„Nemožno, Osvícenosti," prohlásil slavnostn pater Mudrocli. „ehol-
ního odvu nesmí odložiti —

"

„Vbec. Ale pouze na den —

"

„Ani na hodinu, ani na minutu."

„Jaké by to bylo dtinství," zvolal kníže, podobnému odpírání

nezvyklý, „aby s takovou malikostí dlala nepiekonatolnó obtíže, když

ubohá hrabnka zrovna okamžiky poítá!"

Velebníek nebyl by v jiné vci proti náhledu jasného i)ána lak

pevné vystupoval, však nyní nemohl ani o vlas povoliti : knize byl

znamenitý velmož, ale proti mínní jeho byla tu váha celé církve.

„Do svtského odvu ji žádnou mocí nepinutíme!" tvrdil s nej-

vtší uritostí.

Kníže rozmrzen poal hlunými kroky pecházeti po konniat.

„Klášterní zákony," dokládal knz. Jsou železné —

"

Jasný pán se ped ním náhle zastavil.

„Ode všech zákon, sebe železnjších," pravil rozhorlen, „bývaly,

jsou a budou vždycky výminky!"

I »na si nesmí žádné dovoliti," dí knz kre ramenoma, „porušila

-\uu písaliu —

"

„Nuže, pošleme o to nový telegram velebné matce."

„To by as nebylo nic plátno, když nemže erstvý oblek poslati

po teleprafu. Dispent ani ona dáti nemže — to by mohl jen nejvyšší

pedstavený ád u
.

"

.,Kílo to jest?" ptal se kníže zbystiv sluch.

„Biskup."

„Který?"

„V tomto píj)adé .Iclio Ijiiiii'')''' :niiliisl{iiii Pni/šký.'* (ulpovídal

11/ na ráz páter Mudroch.

.Tedy jest pece njaká pomoci" pravil jasný pán.

((toil se odhodlan a usedl ke stolu. Nyní psul (it|)(;i s;iiii.

ponvadž mla býti ve francouzském jazyku.

„Jak se vlastn velebná sestra jmenuje?** ozval m- pu tlilíjini

pomlení, n<*pozdvihuje hlavy.

Methodie," odtušil kiiéz.

Ano — ale otcovským pijmeníin?"

Nemohu sloužiti. Ale píjmení nebude teba uvádti, nemžo
tu povstati žádné nedorozumni."
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Kui/e 1)0 chvilce i)0vstal, drže v rukou list papíiu v<'lil<\'iii piMihm
popsaného.

„Bute již tak dobrý," ekl velebníkovi, „vyzvzte její píjmení
a vpišt je na místo, které jsem tuto nechal prázdné."

Páter Mudroch pokloniv se vydal se k vli jeptišce na tetí

výpravu.

„Kdy by to nebylo pro tak vážnou ano smutnou vc," pravil si

po cesté, „musil by se tomu lovk zasmáti, jak jeho Jasnos a Jeho
Eminence spolu telegraficky jednají o pístroj nepatrné ženštiny ..."

Pozdji na den sám jasný pán zajel na Selanku. Když se tato

j)oplašná zpráva roznesla po Samohradech, nemohli si obyvatelé jich

už ani v hlav srovnati, co se tu nyní dje. Paní inspektorka stanula

mlky a bez pohnutí jako socha proti svému Tatounovi, oi neod-

vratn na upírajíc, a on klesnuv na sedadlo v nmém udivení zvolna

hlavou potásal.

VIL

Již musíme i my s milým tenáem také zas jednou Selanku

navštíviti a jmenovit se podívati, jak se daí jejímu vlastníkovi.

Nevidli jsme tuším pana lékárníka Lahodu od onoho dne, m
dr. Ludikar u nho našel uschované zrcádko a psaníko na ržovém
l)apíe. Slyšeli jsme tehdy, jak málo jej tšilo pravdomluvné sklo, ve

kterém spatoval podobu svoji nyní tak nepízniv zmnnou — ale

kdo by myslil, že mu za to lístek slinou rukou psaný poskytoval libou

náhradu, mohl by se minouti s pravdou. Lístek budil v nm celé roje

upomínek, ale v tch byly med a pelynk siln promíchány. Je as,
abychom i my pohledli do jeho minulého života.

Byl jediným synem, který rodim z nkolika na živu zstal,

proto si ho zvlášt hledli. Mnozí jiní zámožní rodiové byli by zrovna

z té píiny dít vyhejkali, rozmazlili, zkazili; u Lahodu se to nestalo.

Otec pocházeje z chudiny, vždycky na to vzpomínal, jakých nedostatkv

jemu bylo v mládí zakoušeti, vychovával hocha v dobré kázni, a malý

Prokop byl pro ruce dobrého pstouna nejlepším materiálem. Záhy

platil za vzorné dít. Uil se snadno a knihy byly nejvtším jeho zalí-

bením. Do svého dvanáctého vku peetl již náramnou haldu spis
zábavných, k tm pozdji pistoupily cestopisy, djiny a životopisy

proslulých muž. Kdy by bylo šlo jen po jeho libosti, snad byl by si

vybral jiné studium, takto ale rozumlo se samo sebou, že pevezme
po otci lékárnu, a on pustil se na pedepsanou dráhu bez rozpak,

s celou chutí. Od knih se proto' neodtrhnul; hledl sob nyní hlavn

innrodních vd, a to v rozsahu mnohem vtším, než bylo nutno k jeho

povolání. To pak vedlo jej k tomu, že posléze proetl i mnohý filoso-

íický spis.

Pekroil již dvacátý svj rok, a vždy bylo rodim jeho od jiných

slýchati milou e: „Kolikátý pak otec, kolikátá matka má takového

syna jako vy!" Prokop zstával vzorným mladým mužem. Nevyvádl
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žádných daremností, nehonil se po zábavách, v hostinci nebo v kavárn
zídka jej kdo uvidl; že pak se neúastnil nectností, kterým se lidé

veku jeho oddávali, neml hrubé kamarádv, žil svj vlastní, pravý

život dosti samotiísky, ale práv v tom si liboval.

Co se sliného pohlaví týe, byl neobyejn ostýchavý a nesmlý.

Srdce jeho dokonce nebylo ženské kráse nepístupno, však aby byl

zapedl pomr s nkterou dívkou, jež ho svým pvabným zjevem vábila,

k tomu nezdál se míti žádného nadání. Jednou dvakrát odhodlal se

o to pokusiti, ale shledal se pi tom vždy tak neumlým, nejapným

a — jak se plísnil — hloupým, pokusy jeho pi samém i)0átku konily

tak úplným nezdarem, že ztratil sám v sebe všecku dvru a ženské

spolenosti se vyhýbal, nebo byl pesvden, že se v ní po každé

zela jist stane smšným.
Pi tom všem byl velmi hezkým mladým pánem, pkn se šatil

a vbec peliv dbal o slušný zevnjšek; i nemohlo ho zstati tajno,

že se na pohled ženským líbí, nejednou to i na vlastní uši doslechl.

„Jen pozdaleí," poznamenával k tomu v duchu, „jen pokud ne-

zanu mluviti
!"

A byl k dámám ješt více netroufalý a plachý než dív. Známí
jeho íkali, že zajisté jen na oko jest tak svatý, v pravd že jest

liškou podšitý pokrytec, který své spády chyte umí ped svtem
utajiti — a prý to jen na nho jednou nepropukne! Po léta nic no-

propukalo.

Jednoho letního dne byl mladý Lahoda veejnými plakáty upo-

zornn, že ješt nenavštívil pravidelné výroní umlecké výstavy a že

k tomu má nejvyšší as, anoC se již uzavení její ohlašuje. Uprázdnil

se na nkolik hodin z lékárny, spchal na Žofínský ostrov, s katalogem

v ruce proliledl velmi svdomité nkolik set obraz. Když potom ze

salonv, kde byly vystaveny, vystoupil ven na erstvý vzduch, šla s ním
z dlouhého upjatého patení a z rzných tch dojm zrovna hlava

kolem. Na ostrov bylo v tu chvíli vbec málo lidí, on pešed jej za-

mil do ústraní, kde nikoho na blízku nevidl, a inedl v píjemném
stínu rozložitých strom.

Myšlenkaíui poád ješt dlel ve výstav a obraceje listy kata-

logu rozjímal o celkové její cen. Po chvíli spozoroval, že tu již

není saniotcn; na sousední lavici usedly dv ženšthiy a obrátily na

sebe pozornost jeho tím, že mezi sebou mluvily jazykem tady málo

slýchaným, po francouzsku. Ale nemluvily jím tak, jak v naší Praze

bývá, když se nkterá guveriiantka hodn chce zabb-sknouti a namáhá
svj hlásek, aby umní její celému svtu nápadno bylo — mluvily

málo a potichu.

Mladý soused šetrné se po nich ohledl. Nejspíš matka a dceruška.

.Matka neuinila na pražádného dojmu, ale sleinka mti na první

puhled neobyejn padla do oka. Bylo to skoro ješt pouhé dít, jemuž
by byl víre nehádal než šestnácte rok — hlavika nad míru rozto-

milá, tílko útlé ale soumrné a již tak ladné! Pravé jtoiip poln

rozvinuté, ale bohaté a pvabné, že jazyk nevysloví.

Lahoda upev oi zase do kataloíu nevidl ji/ než tuto hezounkou
dívenku. Po rlivilo orUá/il >(' z;i><' k ní kradmo popatifi. Mezi tím.
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co vétik i)ohrával svtlými kadeemi jejími, hledla si pilné hákování,
noodvracela zrakflv od svých sliných prstík, a ohlioj její byl pi tom
tak vážný, jako by konala veledležité dílo — ale jak mu ty uialc

chmury krásn slušely! A jaké to ml jemné, isté, nevinné, pro-

(lušcvnlé rysy!

Tam ve výstav bylo — jako vždycky — nkolikero dél malíských
a sochaských, pedstavujících Psychu: tu sedl originál, který všecky

ty výtvory tam pekonával — tu byla nestrojená, živoucí, libodechá,

nebesky cudná i vnadná Psyche!

Odmlela se pohižujíc se do své práce, jako by byla zapomnla
na celý svt, i na svou spolenici, která se opt zabrala do tení
jakýchsi novin. Lahoda byl tomu povden, že si ho ani dost málo
nevšimly, to bylo by ho vyplašilo; takto mohl si prodloužiti potšení,

které mu psobily tajné pohledy na mladikou krásku. Byl na svém
míst zticha jako pna.

Pojednou však byl pece vyburcován — nepatrná náhoda všecko

mžikem zmnila. Prvodkyn dívina chtíc cosi vyníti z košíku, který

vedle ní stál, odložila za tou píinou noviny; v tom zavál vtík trochu

silnji, noviny zdvihnuvše se na perutech jeho letly v tu stranu, kde

Lahoda letl. Starší dáma i)ekvapením maliko vykikla, sleinka libit

jako la skoila na nožky a lehce jako motýl nesla se za papírem,

jejž ale mladý pán s vedlejší lavice díve zachytil a dvorn jí podával.

Na jejích tváinkách, jako nejluznjší zoou nadechnutých, záil

nyní lahodný úsmv nad tou veselou píhodou, a ten jí teprv dodával

zvláštního kouzla.

„Jste velmi laskav," promluvila dobe esky k úslužnému sousedu,

a její hlásek znl mu jako nadpozemská hudba — „dkujeme vám."

„Mcrcy, monsieur," ekla se své lavice prvodkyn její a po-

klonila se s takou obadností jako knžna na trn.
Snad každý jiný na míst Lahodov byl by užil tak výborné

píležitosti a zapedl neli píjemnou známosf, aspo malý hovor —
on však pýe se jako zahanbený žák tonul v rozpacích.

„Ó prosím!" — to bylo vše, co ze sebe vypravil. Pozdvihl klobouk,

uinil kvapnou pokLonu a odcházel tak rychle, jako by, mu dámy n-
kolika svými slovy byly uložily nejpilnjší poselství.

Neodešel ješt uni sto krokv a již si pravil: „Moude jsem to

vyvedl! Co si o mn pomyslí, že jsem se dal od nich na útk, jako

by strašily!"

Vrátiti se? Chuti ml k tomu dost, ale byl by tím jen všecko

ješt zhoršil. Ale ukryti se blíže mostu, pokati, až budou opouštti

ostrov, ješt se pokochati pohledem na to rozkošné stvoeníko, teba
pozdálí za nimi následovati a vyzvdti, kde zstávají — ano, to všecko

byly nehloupé nápady, ale Lahoda pi nich nepestával dlati dlouhé

kroky, zrovna jako by ho silná ruka strkala nebo jako by vyšlapoval

ve vojenské ad podle bubnu a nesml se ani na okamžik zastaviti,

pokud k tomu nezavzní povel.

Však vykraoval sám, maje toliko jednoho neviditelného spole-

níka, obraz hezounké zlatovlásky, který z pamti jeho šmahem vytlail

všecky obrazy, co jich koli byl vidl na výstav.
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A ten se od nho neodlouil po celý den, tanul mu na ocích

ješté, když je veer ku spaní zavel, a pidružil se k nmu ráno

^ prvním procitnutím zase.

Na program nového dne položil mladý Lahoda opt i návštvu

()>[iova Žofínského. Nadje, že tam ob dámy zase budou, nesklamala

ho. Uvidl je z daleka v týchž místech co vera ; když se k nim blížil,

šnlce v nm bušilo jako nerozumné. Chtl ovšem dnes napraviti ve-
rejší svou chybu a dobe byl na to pipraven, jak bude s dámami
hovoiti.

Ale nastojte — když se kolem lavice jich ubíral chystaje se po-

zdraviti je, byla stará ve tení a mladá v hákování tak cele zabrána,

/c ani oka nepozdvihly ! Na sousední lavici usednouti nemohl, ponvadž
všecky byly obsazeny, pkný plán sesul se mu jako domeek z písku.

Ale což — že se mu pání nesplnilo v tu chvíli, tím nebylo

ješté nic pokaženo. Po pti minutách opt k dámám smoval, a to

s pevným úmyslem jíti tolikrát mimo n, až ho pece spozorují. Však
neml dnes touž cestu šlapati po tetí. Zrovna, když dámy ml míjeti,

starší pohledla vzhru. Hbit ji pozdravil. Však ona místo pívtivého
podkování vihled sebou trhla, jako by náhle spatila nco nelibého

a nevila svým oím. Ústa její konen pece pronesla obvyklé „Mercy,"

ale pohled její pravil: „Kdo je ten lovk? pro m pozdravuje? a

zdili pak pozdravení jeho v skutku platí mn?"
U sleinky nebyl úinek Lahodovy zdvoilosti onaejší. S nejci-

zejší tváí ledva pokývla svou kadeavou hlavinkou, pak mu granátové

její oko vnovalo jen ješt jeden pohled, ale málo lichotivý: od jeho

lesklých botek vzhru asi tak po ramena, dále nic.

Plán se tedy ani tentokrát nezdail, a mladý pán ubíral se dále

jako opaen. Nyní znla jeho otázka: „Co pak si myslí, že od nich
' i? Vru, nebudu se jim vtírati!"

Odcházel z ostrova bez prodlení, velmi rozladn — ale druhého
lne vracel se tam znova. Chtl se pomstiti; bude okolo tch ženštin

hoditi teba desetkrát po sob, ale ani o n zrakem nezavadí. Mají
liti, že se v nm mýlili, že on není lecjaký mladík.

Ale lovk míní, osud mní. Když celý ostrov mnohokráte zvroubil.

pesvdil se pouze, že tu hledaných ženštin dnes nebylo.

Nazejtí vedlo se mu zrovna tak. Ale pomstychtivost jeho nebyla

tímto odkladem rozdmychována.

„Konec koncv — co jim mohu zazlívati?" rozumoval u sebe.

„ trn jim zhola neznám, a tu je docela pochopitelno, že se chovaly

tak zdrženliv. Kdo jim za to ruil, že si s nimi chce zaíti slušný

'•lovék a ne drzý hejsek? VŠc to jen dokazuje, že jsou to solidní

dámy. A dost možná, že vera i dnes na ostrov jen proto nepišly,

že se tomu naprosto chtly vyhnouti, abych neopakoval svj pokus
páteliti se s nimi. Bylo by nespravedlivo proto se na n horšiti.'*

Pes tento stízlivý, rozšafný soud pec jen sob pál, aby dámy
; ;;cm nemly nepíznivého mínní, ale napravení sám i)oklá(lal za

nemožné: již se s nima nikdy nesetká.

S touto myšlenkou vracel se do otcovského domu. Jaké tedy

jelm |iekvapcní, když vstoupiv z ulice do lékárny, stálého pso-
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bišt svého, si)atnl tu ])e(l sebou zlatohlávku, kterou se byl tak jiiln

v duchu obíral

!

Sedla na jedné ze stolic uchystaných pro ty, kdož nuisili nu

medicíny ekati; všichni druzí zákazníci stáli. Patrn vdla, že lhta
její ješt nevyprší, nebo nejevila žádné netrplivosti, nehledla na

hodiny, oi její skoro poád klopily se na zem, nanejvýš peletly na
stn nkterou radu blostných lékárnických nádob.

A tu se stalo, že v jeden okamžik nijak nemohly se vyhnouti

postav mladého Lahody, který za pultem pecházel, i setkaly se z jeho

zrakem.

Zde ovšem musil ji pozdraviti, jako každého jiného. A hle, ona
dokonce neodpovdla zase tak cize a chladn jako pedevírem, tvá-

inkou její kmitnul jasný záblesk. I3ylo vidti, že ho nejen dobe po-

znává, ale že ji toto nové setkání mile pekvapuje. Rozumí se, že to

ani hláskem neprojevila, dkujíc jen úklonou a pívtivým úsmvem.
„Co je pro slenu?" ptal se mladý pán provisora.

Ten ukázal na recept, podle nhož zrovna upravoval medicínu.

Lahoda nachýlil se k papírku, jako by se s obsahem jeho seznámiti

chtl, v i)ravd však spchal peísti jen ádku nejnižší, kde bývá

jméno osoby, jížto lék je pedepsán.

Stála tam slova: „Madame Blanc." (Pokraováuí.)

Nové písemnictví.

Výpravná prosa.

V letech padesátých minulého století zasvitla po prvé zora selské

svobody, kynulo rolníku vymaiiní z nevolnictví. A tu nejedno vzbouení
vzniklo z domnnky sedlák, pojednou odvahy a smlosti nabyvších, že

svobody už jsou udleny, i)áni však že jim je zadržují. To také jest

kulturní obruba nejedné z i)ovídek ezníkových, z nichž povídka

Za utrpení pedk, (v Matici lidu 1884, po kontiskaci opravené vydání)

jest nejrozmrnjší ; všimneme si jí proto nejdíve.

Práce tato skládá se vlastn ze dvou ástí, první delší, plné ex-

posiních upomínek a výkladv, a pak z vlastního dje ili z chystání

a provedení vzpoury. Dj se netýká, jak by se z názvu povídky souditi

mohlo, pedk našeho národa, nýbrž pouze pedk Kudrnáových a

Kudrnáe samého, kterýž v rodin Ježkov pijat byv jaksi za vlast-

ního, aby statek po Ježkovi zddil, zpsobí, že syn Ježkv odveden

na vojnu, jako vbec proti Ježkovi samému intrikuje ze všech stran.

Rodinné zápletky ovšem rozšiují se dále na sousedy v obci a zvlášt

na panské úedníky s vrchním v ele. Vzbouení sedlák na Broumovsku

dodá také Chvalkovským odvahy zkusiti, zda by nesnesitelné už jho

poroby nemohli se sebe setásti, a úkladný Kudrná a žid Nettl k tomu

pracují a podpichují nejvíce; však zárove zstávají vítanými sjíojenci

vrchnímu. Vzbouení skonilo jak obyejn nezdarem : povolánof vojsko
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.1 uii m; iiuiuliil : jedinýin úspchem na ten as bylo, že s ním naklá-

dáno pi robot lidštji. Ježek jako náelník pišel sic „na osla", ale

za to se mu s vojáky vrátil syn ; Kudrná v zoufalství se obsil v lose

a žid Nettl vzal také svou odmnu, poádný výprask.

Jakož patrno, hospodá Ježek a pijatý za vlastního Kudrná stojí

v popedí povídky. Hospodyn Dorota, do hezkého Kudrnáe zamilovaná,

a syn voják doplují rodinu. Dcera Ježkova je provdána za Hrdliku, a
by ji byl chtl Kudrná. Odtud jeho nenávist proti Hrdlikovi. Na druhé

stran nejinnji v dj zasahuje vrchní Oratsch a žid Nettl. Fará, ko-

stelník, dráb a hospodský jsou více mén vedlejší osoby. Kdykoliv nová

osoba vystoupí na jevišt, spisovatel podává obšírnjší o ní popis; tak

u Ježka, Kudrnáe, žida, kostelníka, Doroty. To ovšem odporuje technice

básnické, iní chod povídky jednotvárným a zdlouhavým a tenáe netší

;

spisovatel však v této vci zhusta se dostává se tenáem do kížku.

Tak hned- kap. I. poíná delším popisem, kapitola H. opt (tato vbec
všecka jest pouhá retrospekce do minulosti), v kapitole tetí zas píliš

obšírné (na tí listech !) se vypisuje, kterak žid lidu chce a nechce

oznámiti, že sedláci na Broumovsku se vzbouili, na poátku tvrté

kapitoly se vypravuje totéž, co už eeno na konci tetí, že totiž

sedláci smekli a se modlili, jakmile klekání zaznlo, pak že žid toho

použil a ujel, kapitola pátá obsahuje pouze obmysly a samomluvy n-
kterých osob, totiž naped Kudrnáovy, pak Ježkovy, posléz hospodyn
Doroty a p. Ježto pak dj sám není neobyejný (Kudrná chce za

utrpení svých pedk býti budoucím hospodáem na Ježkov statku)

a ježto dále kulturní obruba jeho jen zhruba jest provedena: takováto

šíka vypravování, která mu zde vymena, snadno svádí ke kreslení

malicherných episod a k vyboování z umlecké míry. Tomu úskalí se

nedovedl vyhnouti ani ezníek. Co podal o farái a kostelníku (viz

na p. str. 50— 53, 92— 97), je v té míe malicherné a nechutné, až

se divíme, kterak mohl nadaný spisovatel tolik podceovati vkus a

sectolos eského tenástva.
Charakteristika jednotlivých osob, která si druhdy pomáhá také

líením, jest dosti jjevna a vrna, a nezasahuje do hloubky a na

hrubších rysech pestává. Nejnezdae.néjší podoba jest ovšem faráova.

Na ní každý coul svdí o vymyšlenosti, a takové — sít venia verbo —
tápání po charakteristice vzdlanjšího tenáe zrovna zaráží, nehled
k tomu, že by tato osoba v povídce scházejíc nezstavila v ústrojí

jejím mezery, a jen i>ro persifláži tam vetkána se býti zdá. Umlec
v-al< tvoiti má typy a ne karikatury a zstávati vždy objektivním.

.Miiíiieli vytknouti aspo nkteré rysy faráovy povahy? Je dobromyslný,

falše neznající, nectný lakomec, sobec, obmezený atd. vše v jedné

(tsobé. Soudeek vína od p. vrchního k prasátku mu jde nade vše

;

béží-li o to, ani nedbá, že mu dnes lidé nelíbají ruce, neláme si tím

hlavu, že se kostelník dnes pi mši nekižuje, pamatuje pi úkonech

církevních slov kuchainých. aby nepišel pozdé k obdu, nedbá

zkrátka ani nejobyejnjšího svého dekonnii. U hospodáe Ježka nám
bylo nápadno, že mluví ke Kudrnáovi : Já bych té prosil, hml tak

dobrý a pobu u Hrdlikové a p. Pan spisovatel jsa syn eského
venkova tu asi pozapomnl, že tchto mstských zdvoilstek prostý

(»sví;ta !»>«.'». c. 4y
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v».'iikovaii iie/uá. Také stálá krátkozrakos Ježkova vijri Kudniátuvi

odporuje bystrozraku a posuzovauosti venkovské. Aby otec netušil, jak

se stalo, že jonáckého Kudrnáe neodvedli na vojnu a jeho syna ano.

aby nevil niemu, ani když sousedé si veejné vykládali toho i)ninu.

a Kudrnái stále pevné dvéoval, zdá se nám nepodobným pravd,
.linak .Ježek vykreslen jako povaha mužná, tvrdá a ze všech nejsym-

patitjší. Po jazykové stránce ezníek si hledí zvláštního, svého

slohu ; kéž jen pi tom nezapomíná ryzosti, lahody a bohatosti jazy-

kové. Z drobnjších i)i)klcsk gramatických, s kterými se potkáváme
též v jiných jeho ])raccch, vytýkáme, že užívá rád po nmeku slova

jeden m. lovk (pi práci zimu jeden ani nepozoruje str. 10.), na

str. 12. píše odpoaté ruce; na str. 87. teme v nepkné jinak frasi

:

Oni ztrácí srdce do kalhot m. ztrácejí. Sloveso ve vedlejší vt spi-

sovatel klade z ]»ravidla na konec dle zvyku nmeckého a latinského,

a pívlastek taktéž nkdy všecek po nmeku klade i)ed podstatné

jméno, na p. kteí v nevelkém (JhvalkovicQm ze skalnatého vršku vé-

vodícím zámku sídlívali (20),

Všecky tuto vytené vady zdají se míti jeden nebezpený koen

:

píliš rychlé tvoení, které škodí sebe vtšímu talentu. Toho mínní
nám nevyvracují ani ostatní práce liezníkovy z minulého a letošního

roku, hled jen k samostatné vydaným a hojných asopiseckých prací

nadobro pomíjeje. Jest to nejvtší posud jiráce ezníkova: Po veliké

události (v Ottové Laciné knihovn) z doby Poblohorské, pak dv
sbírky : Vesnické povídky (vydané v Mor. bibliothéce) a Z rzných asu
(v Nové bibliotéce Spis veršem i prosou Vilímkem vydávané). Prvé

dílo ukazuje nejpatrnji základní vadu prací llezníkových : nedostatek

komposice nové, pevné, bohat a umle rozlenné. Všude mnoho vy-

pravování, dje málo — a to iní umlecký požitek hrub nemožným
a ilezníka ani písenjnictvo eské nepošinujc k výši, na které jsou jiní

národové už dávno. Jaká to na p. sytost a myšlenková i básnická

bohatos komposice a dikce u Rosegfíra, jemuž náš llezníek jest dosti

píbuzen. V drobnjších pracech zmínná vada Ilezníkova tak tuze

na oi se netiskne ; naoi)ak spíše ku platnosti picházejí pednosti jeho

vypravovatelské, V Rzných asech na p. nejeden všední motiv piodén

v poutavou formu a tžké doby roboty na Náchod>kém panství za

rzných období v XVIII. století jakož i sjjojené s ním utrpení sedlákovo

vypsány nemén výrazné a výmluvné, než panská pýcha, která je pi-

vozovala ; ve Vesnických povídkách zase slyšíme vzpomínky na rodišt

spisovatelovo ; a kíž na kopci, kovárna na silnici, chrám, posvícení,

stromy, stavení hovoí k nám jako k spisovateli pemilými tóny, váž-

nými, vroucími a tklivými. Vidíme, jak mizejí staré zvyky, spsoby,

l)a i stromy s našimi pedky, jak hyne pátelská hovornos, a maní se

jítáme : co si pináší nová generace v náhradu? Klademe proto tyto

Vesnické povídky (jež tak slují dle djišt vesnického, nikoli snad dle

spsobu vypravování) jakož i sbírku Z rzných as výše než obé

delší práce spisovatelovy. —
Nkolik povídek, jež napsal Vácslav Beneš Šumavský a

v „Libuši" vydal, uvádí eskému tenástvu na pam skromného

spisovatele, který na se už první sbírkou svých ])ovídek V mraku
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a Svtle ponkud byl obrátil po/ornos jeho. Od te doby uplynulo již

uékolik let, co se spisovatel na dobro odmlel; ueniýlímeli se, ne-

dovolovala mu usilovná ('innos redaktorská a veejná v Brn oddati

se s potebnou chutí a úi»luostí musám. Co pece vytvoil, máme
v pítomné knize sebráno. Jsou to tyi drobnjší a delší povídky,

prodchnuté žárem vlasteneckým a byste vypravované, jichž djišt je

dílem v echách, dílem v Itálii. Bezdtná paní však se jaksi nedobe
hodí me/.i n, žádá nejvíce víry a jest spíše podivnou událostí, než

pravou, z našeho spoleenského života erpanou povídkou. Aby man-
želka otrávila svého vroucn milovaného a lásky její též hodného chot
proto, že jest bezdtná a když pak muž krátce na to umírá, poznala

se býti matkou, jest motiv, který sebe vtším mistrovstvím sotva nabyl

umlecké ceny. Modcnsti spiklenci jsou již psáni rukou jistjší a pou-

tají nejen historickým podkladem nýbrž též dosti obratné setkanými

zápletkami a situacemi, v nichž se ocitá mladý spiklenec Silvio. Dv
krásné ženy jej milují : k jedné, nevinnému ješt poupti, ho ví/e láska.

ke druhé, vášnivé a vnadné choti náelníka vojenské a policejní moci

Modenské, hr. Waldeua-Riccardiho vdnos, anaf mu již nkolikrát

zachránila život. Dlouho se Silvio kolísá mezi obma, až pistižen byv

hrabnkou u své nevsty propadne spolu s jinými si)iklenci její pomsté.

Silvio však umírá rád a hrdinné za vlast; heslem jeho: „A zhynou

jednotlivci, jen když vlast bude žíti šastna a svobodna!" koní tato

episoda z boj za svobodu a jednotu Itálie. Ovšem se neodebrala roku

1 880, jak v knize tištno. — Tetí povídka slov Kíž v okn, hraje

v Pražském židovském mst 18)3 a vypisuje vzbouení lidu proti

židm, pi r.mž povolané vojsko pidává se na stranu lidu a židuin ješt
vetší škody zpsobí; k tomu spisovatel piinil romanticko-milostný dj.
Poslední práci Jan Hrabovský co do ceny písluší první místo. Zjednává

mu je plynné proudící vypravování, dosti hojný déj ilým ruchem roz-

víený, zdailá povahokresba osob, pedevším ovšem exulanta Hrabov-

ského a milenky jeho, dcery katolického pána, hrabte Trautrnaiisdorfa,

a pkná, plastická stavba i)ovídky. Scény milostné stídají a proplétají

86 s váleným rykem, nha s písnou tvrdostí, pevnos povahy se zrád-

covstvím, a tyto kontrasty udržují interes živým až ku jiekvapujícímu

závru, dle nhož exulant Hrabovský není nikdo jiný než pradd ny-

njší polské rodiny Grabowských, kteí podnes „zachovali vzpomínku na

pvod svj a velou náklonnost mají k pvodní vlasti svých prarodiv."
V této práci také nejsilnji se ozývají struny vlastenecké. Dikce jest

II lieneše vbec prostá, ale vroucností prohátá.

Ješté prostéjší sloh a sestrojení shledáváme v povídkách K. li.

Kobra Z rzných kruh nazvaných a vlastním nákladem vydaných;

jiný spisovatel by se snad ani neodvážil psáti tak prost a užívati tak

skrovných prostedk techniky novelistické. jako iní Kober. Do dikce

nevkládá pvabu nižádného, vzlet i obrazovos jsou jí daleky, a ps(d)í

tudíž jen a jen djem samým, a by se mohlo íci, že psobí též

práv svou Krameriusovskou nebo Filípkovskou dnes nezvyklou jedno-

dachostí výpravy. tená se pi povídkách Kobrových nerozilí ani

nebývá nenadálými výjevy pekvapován. Vše plyne pohodlným, nkdy
i' " 'iihavyin tokmi, vše |iri|ir;i\iijc a rozvíjí se podle ock;iv;'mí ped
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našima oima; zakonení bývá úinné. Zu technicky nejslabší poklá-

dáme Ti souboje, holé vypravování pana Kamsy v salone i)í. Tiché

o tíccli soubojícli, kterých byl úastcn ; v nemožnosti a nejjfirozonošti

/abíídá povídka Nepoznala života najme ke konci, kde žena nin/.c

nechává odcházeti z domu nezdržujíc ho, a ví, že si vezme život,

a hrab jest nemén nedvti])ným a nejapným. Orij^inální je Podloiidnik

a štstím ažaž oplývá obrázek Z ústavu *(lo života. Nejedno i)íání

vzbudila též jazyková stránka Rzných kruh: teincí mM vcliklio

podílu (28G), bylo již plnoci (316) a j. v.

Dtské karton)/ jest název nové sbírky povídek Jana ervenky,
která vyšla ve Vilímkov Nové bibliothéce veršem i prosou. Po<lává

sedm ísel; ve všech vystupují dítky bud jako hlavní osoby nebo jen

v pozadí, vesms však obetkány jsou nimbem pedasné zralosti a

hrdinnosti, postrádajíce milé naivnosti mládí. První íslo Na vlastním

lunu jest novelistický životopis syna cestáe opilce, kterýž syn dostav

od ubohé matky dobrý základ, pes nedbalost' a surovos otcovu se

protloukl životem tžko sic, ale estn a poctivé. Jaldíoliv myšlenka

není nová, že život jest moe a my každý bu si sbíjíme na n lun
sami anebo plujeme na vypjeném, pece tento „karton" až na úvod,

který maje býti duchaplný, v pravd však jest nejasný a hodn aifekto-

ovaný, a až na nkteré hranatosti te se dosti pkné. Dissonance

života vrhají druhdy tak prudké vlny, že se zdá, jako by byly vcí
hlavní, ale umní spisovatelovo posléz pece je ovládne a sobe po-

drobí, jakožto jednotný celek, lianné srdce poítáme vedle Trestu za

nejzdailejší práci. Jest to psychologická studie o nešastné lásce asi

dvanáctiletého mladíka ke starší slen, která ovšem ji za nic jiného

nepokládá než za dtskou nál<lonHOs. Spisovatel sám nazývá tuto práci

zámeckou idi/lou, ne zrovna pimen, jakož vbec charakteristiky

jednotlivých povídek (na p. obyejná historie, historka z denních zpráv,

obraz, který mne i)ronásleduje atd.) páchnouce pižmem strojenosti mohly

odpadnouti. tená už si vybere sám, co která povídka jest. V Ranném
srdci dozvuky oné mladistvé lásky v rozvoji svém pelivé líené vyzní-

vají až do nejpozdjších let a zatvrzují pozdji i srdce lékaovo vi
nemocným. Tento dishaimonický pídavek ústrojné nevyrostl z povídky

samé, nepatí tam tedy a maí ješt více její idylinost než choroba

a smr£ Helenina. Z ostatních ísel karton Na skalním srázu hodil by

se spíše za episodu v njakou vtší práci než za samostatnou povídku.

Není tu stediska ani jednotné soumrnosti ani posléz vývojného stupo-

vání dje. Kapitola II. nadto jest cele zbytewá a s ostatkem nesouvislá.

Pointa povídky patrn položena v obétovnos hocha opt as dvanácti-

letého, který vyleze za lupiem a vrahem své „milenky" na skalní

sráz, a spolu s ním skoní pádem v propas. Ale co potom se vším

dlouhým a všedním vypravováním pedchozím? — Matky Grakch je

satira v rázu Heritesov na eské ženy a matky, které národu místo

Grakch vychovávají bezbarvé, kosmopolitické hejsky aneb ochotné sluhy

byrokratismu, nebo posléz lidi k vyšším snahám chladné a netené, a

jen za prospchem jdoucí. Kdežto otec posílá dárek na estný honorá
skladateli hymny „Hej Slované", matka pijímá chválu paniek, že

synek její umí tak pkn zpívati árie z operet — ale ovšem nik-di
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pjs „Kde domov mj!" — Osamlý mlýn vzbuzuje v ná,s náladu

elegicky vánoní, jakož každá dobrá vánoní povídka má úkolem. Za
druhou nejlepší práci pokládáme Trest

;
podán v ní úinný píklad,

jak surové a nelidsky se prese všecky pokroky pedagogické pece
jen poád ješté vychovávají déti, zvlášt nižších tíd. Poslední íslo

Šlechetné duše právem sluje fantastickou povídkou
;

jinak neposkytuje

nic zvláštního.

O povídkách ervenkových kdosi povdél, že by písnjší výbr
byl docílil vtšího úspchu, a že by více autokritiky nebylo dovolilo

všecky práce i mén cenné podati eskému tenástvu a písemnictvu.

Slova ta jsou dosti písná, ale nezní z nich zlá vle, nýbrž naopak vidti

z nich upímný interes o pokrok spisovatelv a prospch literatury;

proto mžeme s nimi souhlasiti též my. Frant. Bily.

Djepis a zemjjis.

Budou tomu brzo dv léta, co jsem posledn referoval o tomto

odboru ; za ten as nastádal se znaný poet knih. Pate na n, ne-

mohu se pidati ke hlasm, kteíž nkdy dávají se naíkav slyšeti,

že se u nás djeprava pstuje málo, že by se mlo psáti více o tom

a onom. Co do mnohosti není toho pomrn málo, nebo národ malý

nadarmo usiloval by v té stránce vyrovnati se národm velikým. Ale

o nkteré ástce naší historické literatury pál bych si, aby co do

jakosti byla lepší, a neníli lze na ten as toho dosíci, aby radji tato

ástka co do mnohosti byla menší a nepekážela ástkám lepším. Ne-

popírára, co jest každému znateli na jev, že naše historická literatura

má mnohé a veliké mezery, kteréž mají se vyplniti a jednou také vy-

plniti se musejí ; avšak nebylo by dobe, aby se ku práci nkdo nutil

nebo byl nucen, komu nedostává se k ní buífto spsobilosti a umní,
nebo asu a píležitosti, anebo píle a chuti. Sepsati dobré dílo histo-

rické není tak snadno, jak se domýšlejí mnozí, nejen tenái, ale i n-
kteí spisovatelé knih djepisných. Chatrnou knihou není nám zpomoženo,

ba mli bychom se takových vystíhati bedlivji, nežli jest toho potebí
národm velikým, jejichž veliký literární trh snese také zboží špatnjší,

když jest na ném hned vedle hojnos zboží dobrého. Peklad výbor-

ného spisu cizojazyného zasluhuje pednost ped chatrnou kompilací,

která chce platiti za dílo pvodní ; ale ovšem musí ten peklad býti

správný a pkný. Dokud nemáme dobrých pvodních spis, prosply
by nám peklady ; to platí o historii všeobecné i o speciáln historii

národ cizích. Co se týká historie eské, ukazováno nejednou k tomu,

že Palacký nemá pokraovatele, to jest, že historie eská od roku

152G nevydává se v téch rozniérech a v té souvislosti, jak ji napsal

Palacký do toho roku. V té vci jest nám trpliv ekati, a bude nám
snad ješt dlouho ekati. Palacký odvoduje v jedné pedmluv svj
úmysl, že zastaví svoje vypravování pi roce 1520, naznail sám veliký

rozdíl, jaký jest niezi zpytováním djin po tomto roce a ped ním.

V dobé starší déjezpytec pociuje nedostatek pramen, po roce 1526
jest jich však zrovna nadbytek, kterýž každým stoletím se zvtšuje;

a tyto peetné prameny jsou i' rozptýleny nežli vzácné prameny
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/ doby starší. Nad to pak život státní a národní l»yl ríni Mize ku
l»íí(()innosti, tím innoholitnjší a spletitjší, tak že vystihnouti jej vše-

stranné a vylíiti spravedliv jest zde úlohou tžší. Palacký skrze

50 let pracoval o svém úkolu, jenž se týká doby starší ; stavm, kteíž

ho ustanovili za historiografa, zdávalo se, že dílo jeho nepokrauje
dosti rychle; kdy by byl psal o dob pozdjší, bylo by molilo pokra-

ovati ješt zvolnji. Matciiály z tch dob takoka pemáhají lidskou

silu, chtlali by z nich na první ráz vytvoiti dílo, které by co do
jakosti i co do objemu zasluhovalo pokládáno býti za pokraování Djin
Palackého. K takovému dílu nelze s ])rospchem pikroiti, dokud ne-

bude ped rukama znaný poet dkladných monojírafií, které by s po-

drobným použitím všech píslušných pramen objasovaly jednotlivé

episody, stránky a osoby djin eských v 16. a 17. vku. Teprva až

tyto i)ípravy budou hotovy (dosud k nim máme toliko nkolik jedno-

tlivých poátk), bude moci djezjjytec, jenž by zárove byl zname-
nitým slovesným umlcem, z tchto monografií sestavovati a kde potebí
i i)vodních pramen doplovati soustavný a soumrný obraz bh d-
jinných, jenž by zasluhoval slouti pokraováním Djin Palackého. Do
té doby musíme za vdk bráti jednak strunými pehledy djepisnými,

jednak monografiemi; též vydáváním pramen dlužno pipravovati cestu

djezpytcm.
V. V. Tomka Béjepis msta Prahy pokroil letos k dílu

šestému (ss. 358). V nm vypisují se politické a jiné zevnjší píbhy,
které se udaly v Praze a dílem i jinde v echách a v korun eské od

r. 1436 za krátkého panování císae Sigmunda a krále Albrechta,

potom v as následujícího dlouhého bezkráloví, ve kterémž Praha naped
byla pod mocí Menharta ze Hradce, pak pod správou Jiího Podbrad-
ského, dále kralování Ladislavovo a první léta kralováni Jiího až do

r. 1460. Brzo vyjde díl sedmý, kterýž bude pokraovati ve vypravování

píbh politických až do r. 1478, kdy mírem Olomouckým koruna

eská na as se rozpolila mezi krále Vladislava Jagelonského a Matyáše

Korvina. Již z rozsahu jest vidno, že veliké Tomkovo dílo o Praze

jest zárove podstatným doplkem Palackého Djin národa eského

;

Tomek nevypravuje o všem tom, co náleží do historie zemské, a
znané pekroil obor pouhého djepisu hlnvníiio msta; avšak co pijal

ve kruh svého vypravování, to vypisuje mnohem podrobnji, než uinil

Palacký; nkteré píbhy teprva touto podrobností nabývají dostate-

ného svtla a zajímavosti, ba nkdy i plastinosti takové, která se

hodí pímo do románu. Dležitého osvtlení dojdou v djepise Tomkov
nkteré stránky historie Jiího Podbradského ; véc ta má také svou

asovou dležitos, ježto mezi nmeckými historiky našel se v nedávných

letech jeden, kterýž z národní nenávisti vynasnažuje se všemožn, aby

snižováním a ostouzením Jiího Podbradského pipravil echy o jednu

z nejlepších jejich osobností historických. Tomek nepolemisuje s tímto

poínáním, nebo nechce díla svého, posvceného Praze a echám,
znesvcovati hádkou, a aby odpovdl zvláštním spisem, na to jest mu
líto drahého asu ; avšak kdo hledá pouení, co dlužno smýšleti o útocích

doteného pedpojatce na krále Jiího, ten najde vše v Pražském Dje-
pise Tomkov.
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1 uiiak \yilal letos také Místopisné pamti msta Hradce Králové

(u J. Otty ss. 60 v 8ce). Promnami místopisnými sotva které druhé

mésto v echách vyrovná se Hradci nad Labem ; zrušováním pevnosti

nastává v tom opt nová veliká pemna, bohdá blahodárná. Vyšla

sice již tri historická díla o Hradci Králové, od Bienenberga, bvendy

a Solae, avšak v žádném z nich nejednáno o místopise spsobcm
soustavným; proež proslulý rodák Hradecký, povzbuzen jsa nastáva-

jícím rozšiováním msta, odhodlal se sepsati dílko o místopisném

vývoji Králové Hradce od as nejstarších až do konce 18. století.

Hrad župní, pedchdce pozdjšího královského msta, zaujímal západní

vtší polovici pahorku, na nmž mésto nyní stojí. Msto založeno tam

ped r. 1230; ped válkou husitskou mlo tu rozlohu jako nyní, i bylo

obezdno a otoeno vncem pedmstí. Tato pedmstí se zboila, když

r. 17()6 poala se stavti pevnos, která dalšímu vývoji msta uinila

pítrž. Ke spisku pipojen jest plán, jenž zobrazuje msto i bývalá

pedmstí a rozvtvení ek Labe i Orlice, jak 'vše bývalo ped r. ITBO;

vkresleny jsou však také všechny kostely a pidána místní jména z doby

pedhusitské ; k tomu pikresleny jsou i hradby pevnostenské a nová

eišt upravená pi stavb pevnosti, tak že možná vyísti z toho obrazu

všechny dosavadní promny místopisné.

Sedlákových Hrad ukonen byl v minulém dvojletí díl tetí,

jenž obsahuje Budjovicko (ss. 308), a dílu tvrtého o Jindichohradecku

a Táborsku vyšlo již 20 sešit (ss. 358). Text Sedlákv zstává poád ve

své míe, o kterémž bylo na tomto míst optovn s pochvalou mluveno,

a rovnž illustrace bratí Liebscher podržují stále své známé stránky

skvlé i stinné. Chval svých pedešlých ani výtek optovati nebudu,

Nejvtší vada tohoto velikého díla záleží v tom, že illustrace nevždy

pedmtem svým piléhají k textu, a text nevždy stará so o illustrace,

tak že stránka obrazná a stránka slovesná nkdy spojeny bývají toliko

spoleným papírem a niím jiným ; ale zdá se, že tato vada pochází

z okolností, které se zmniti ani napraviti nedají. Dosti etných illu-

strací podává nyní V, Král z Dobré V^ody ; od nho pocliázejí netoliko

peeti a znaky šlechtické, nýbrž i plány hrad i tvrzí, a snímky

starých maleb z rukopis i jiných ; zvlášt se zavdil vrnými snímky

starých nástnných maleb ze hradu Jindichohradeckého. V. Král má
k takovýmto pracem netoliko dostatek kreslíské zrunosti, nýbrž i také

náležitou piiitu a vytrvalosí. Nkteré obrazy zhotoveny jsou podle vý-

fíres jiných umlc, zejména Wachsmanna, Ferbra, Chalupy a Ja-

nouška. — Sešit v posledních dnech vyšlý (70tý) ohlašuje se jakožto

poátek dílu pátého, jenž bude obsahovati krajiny Podkrkonošské. Jakožto

iliustrátoi jmenují se vedle bratí Liebscher V, Brechle- a V. Král

X Dobré Vody. Díl tvrtý však ješt není úplné ukonen, budou k nmu
dodány zejména také seznamy a rejstíky, jaké jsou pi dílech j»edešlýcli.

Jakuba Malého poslední spis: Naše znovuzrozeni doveden jest

ke svému zakonení, nedlouho ped smrtí spisovatelovou. Cás pátá a

iestá, kteréž vyšly vloni, jednají o nové dob ústavní až do zavedení

daalismu 1861— 1867 (ss. 215 v 8ce), a o dob od zavedení. dualismu

až do nastoupení ministerstva TaaflFeova (ss. 250). Také v tclití) jto-

sledních ástkách podrželo to dílo touž povahu, kterou znamenati bylo
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v ástkách prvních ; nejsou to pamti v obyejném smyslu .slova, ježto

spis Malého nezakládá se na vlastních zápiskách za erstva uinných,
ani to není djepis, nebo úplnost nebyla spisovateli úelem

;
jsou to

vzpomínky, zprávy a úvahy o všelikých událostech, blízkých i vzdálených,

politických, národních, literárních i z obecného života vzatých, které

budsi radostn nebo žalostné hýbaly myslemi eskými. Muly vybral si

k tomu vesms události takové, které bud samy o sob anebo dojmy
svými v myslech eských zpsobenými ukazují, v jakém stupni rozvoje

nacházelo se naše znovuzrození národní, jakými prostedky sob cestu

klestilo, s jakými pekážkami se potkávalo a kterých úspchi se do-

pracovalo. Doby, o kterých se vypravuje v posledních dvou ástech,
vykazují za zízení ústavního nemalý ruch politický i národní a lite-

rární, jsou tedy událostmi mnohem bohatší, nežli byly doby pedešlé,

ovšem s výjimkou let 1848 a 1849. Úvahy, jimiž spisovatel všude do-

provází svoje vypravování, psány jsou, jak se samo sebou rozumí, se

stanoviska národn eského, nkdy i se spisovatelova vlastního hlediska

subjektivného, jehož s ním ne každý tená bude sdíleti. Stojíc asi

uprosted mezi pamtmi a djepisem, a nevyhovujíc písné požadavkm
ani jednm ani druhým, není toto dílo Jakuba Malého dokonalé ani

vzorné, jest však mezi etnými a mnohotvárnými spisy, jež za 50 let

vyšly z jeho péra nikdy neumdlévajicího, tuším nejlepší. Týká se

pedmtu nejvýš dležitého pro každého echa, jest nemalou mrou
pvodní a spisovateli samému co nejvlastnjší, ježto obsahuje vzhledy

jeho na vci, které jeho srdce dotýkaly se nejblíže. Jako i)edmty,
o kterých vypravuje, každého echa zajímají, tak i dotené vzhledy

a náhledy mnoholetého svdka a dílem i spolupracovníka ve znovu-

zrození národnosti eské podrží svou dležitosf v historii tohoto znovu-

zrození. Rejstík pidaný k šesté ásti, jenž se vztahuje k celému

spisu, poskytuje praktickou výhodu pi jeho užívání.

Josef Jireek uveejnil v aktech kr. eské spolenosti nauk
rozi)ravu nadepsanou : Jan Hodjovský z Hodjova, jeho rod i psobení
a latinští básníci tovaryšstva jeho (ss. 72 in 4"). Rod Hodéjovských

jest zde plnji vyzpytován a vypsán, než dosud se stalo. Vtší díl pí-
tomné rozpravy, ku kteréž má pozdji pistoupiti druhá polovice,

vnován jest obšírnému vypsání života Matouše Kolína Kouimského.
Hlavním pramenem k té literárn historické studii jsou Farragines,

sbírky latinských básní, jež spisovali eští i cizinští humanisté, se

kterýmiž místosudí zemský Jan Hodjovský (f 1566) žil *v úzkém
literárním pátelství. J. Jireek uveejnil nkteré jiné výsledky tohoto

bádání svého v Osvt i v Musejníku. Vcný obsah tch latinských

básní jest teda velmi bohatý ; studium jich jest však nesnadné, i mu-
síme býti povdni, že našel se konen jednou uenec, jenž má dost

neohroženosti a trplivosti, aby probrodil se všemi tmi strojenými

verši, kteréž ped temi sty lety platily u nás za vrchol umní slo-

vesného.

Hermencgild Jireek uveejnil v aktech kr. eské spolenosti

nauk rozpravu o Vzdláni a osazení i^omezního hvozdu eského (str. 36
in 4"). Týž badatel podal již r. 1856 do Musejníka dv stat o starých

stezkách z Cech a Moravy do zemí sousedních a o jich významu vá-
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leénéra i obchodním. Ve pítomném novém pojednání, pedeslav oboný

úvod o bývalé velikosti a dležitosti hvozdu pomezného, opt seaiije

historické zprávy o jedné každé stezce, kteréž šly z ech do zemí

sousedních, a to dílem zprávy povdomé již ze starších jeho statí

o tom pedmtu, dílem i nov shledané
;
pi tom pihlíží také ke

zprávám o nejstarších osadách, které se nacházejí poblíž bývalých

stezek u hvozdu nebo ve hvozd pomezném.

K podrobnjším studiím tohoto druhu dlužno spojiti zprávy histo-

rické s autopsií a s pamtmi místnými, kterých možno nabyti jenom

delším pebýváním v krajin, které se vc týká. O stezce Trstcnické

vykonal takovouto práci Josef Šimek a uveejnil ji ve výroní zpráv
stedních škol v Litomyšli 1884 (str. 11 s mapkou). Spisovatel iní

velice pravdpodobným, že tato stezka šla mezi nynjšími dvma sil-

nicemi z Litomyšle do Svitav, totiž pes vesnici Brlenku. Na str. 5.

podotýká s podobností ku pravd, že touto stezkou také slovanští

apoštolov šli 7. Moravy do ech; slova uvedená tam z Boka I. 32

jsou však bohužel podvržena a nehodí se k žádné poteb; ale spi-

sovatel zavdil by se, kdy by z místních pramen Litomyšlských vy-

našel bližší zprávy o tamjší kapli sv. Klimenta, anebo kdy by aspo
zjistil, zdali nmecký citát o té kapli z r. 1416, jejž uvádí Boek na

témž míst L 32, skuten nacházel se mezi výpisky Pešinovými a

Jelínkovými, jak Boek udává.

J. K. H r a š e vydal Zemské stezky, strážnice a hráni/ v Cechách

(II, vydání v N. Mst n. M. ss. 183 v 8''). Spis tento jen málo roz-

množuje positivn vdomosti o tomto pedmte nad onu míru, která

jest obsažena v kratikých rozpravách od Tomka v Musejníku 1855

a II. Jireka tamže 1856: spisovatelovy vlastní výzkumy na míst
uinné týkají se brány zemské u Xáclioda, a podány byly již ped
lety do veejnosti. Co jiného a více pítomná kniha i)ináší, nehodí

se sice k vdecké poteb, avšak spis Hrašftv dozajista prospje ke

zpopularisování vdomostí o dávném opatení východv ze zem eské
pres hvozd pohraniný ; druhé vydání, jehož se dokal v ase krátkém,

jest toho zejmým dkazem. Spis urený pro neueného tenáe dobe
snese obšírné výklady, opatené asto mnohými vedlejšími okolnostmi,

jakž si v tom spisovatel libuje, a jest v nm na svém míst i ma|)a

znázorující, jak si spisovatel zemské stezky a vbec cesty po Cechách

pedstavuje, teba že badatel nikterak se nemže spolehnouti na ty

áry, vyjma nkolik bod v nich, ježto jsou ve starých pramenech

dosvdeny. Ale ani v populární knize neml by býti omyl tak hrubý,

jaký nacházíme na str. 12. kdež se praví: „Již za as Marobudových,

a ješt díve, byly echy hledaným tržištm kupc ímských, ano

i ínských, nebo dle svdectví Tacita a Velleja Paterkula nalezeny

(sic) jsou po porážce Marobudov v jeho zemi kupci HnHí.^ Vellejus

Paterkulus sice nieho nevypravuje o kupcích ínských ani žádných

jiných v echách, ale Palacký vypravuje podle Tacita, že Katvaldovi,

knížeti jíítthskému, když dobyl sídla Marobudova, padli „v koisf

nejen pokla<lové od Markomanv z dávna vybojovaní, ale i mnozí

kupci a úskokové ímští." Palacký také hned cituje (str. (JO) výatek
z Tacitových letopis, kd*'/ stoji slova: „et nostris c provinciis lixae
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nc iiegotiatores rcperti." To jest vše, co ^ o iili kupcích ví. N'

božtik Kí/.ek, nu jehož lánek v Osvété 18«U str. 04 T) llrase se od-

volává, má ovšem chybu, a to dvakráte tištnou, že u Marobuda l»yli

kupci (•iiišti ; nejspíš jest to toliko chyba tisková, jakých v tom lánku
najde se více, nebo v Kížkovy vdomosti lze pece tak dalece d-
vovati, že by byl ze ímských kupc v echách nenadlal ínských.

Hiaše nepochybné podržel ímany z Palackého a pibral íany
z Kižka, a tak mu z toho vypadli kupci ímští i ínští.

Malebných cest po Fráze od Edvarda Herolda vyšel u Kú.

(Irégra díl druhý (ss. 432 ve velké 8"), Díl první vnován byl Starému
Mstu, tento pak hradu Pražskému. Jsou to jednak popisy staveb

a jejich historie, jednak pak, a to vtší mrou, vypravují se historické

píbhy a anekdoty, kteréž udaly se v tch místnostech anebo njak
se k nim vztahují. Úelem jest zábava i pouení ; oné naj)omáhá jakýs

romantický spsob pojímání a sloh dosti malebný, kteréžto vlastnosti

jsou tenám známy také z historických povídek téhož spisovatele. Co
se týká historie obzvlášt dob starších, kniha ovšem nestojí na výši

výzkum vdeckých, nejspíš to nebylo ani jejím úelem. Avšak v n-
kterých vcech poopravuje se v ní topografie hradu Pražského, a bu-

doucí badatelé musejí si jí všímati. Xejdležitjší oprava, o kterou se

Herold pokouší, záleží v tom, že dle nho osudná kancelá eská tak

eená, ze které byli místodržící 23. kvtna 1618 oknem vyhazováni,

nachází se o patro níž, než kde ji prvodí zámetí nyní ukazují.

Spisovatel dokazuje svj náhled jednak nkterými zmínkami Pavla

Skály, hlavn pak výškou 27 nebo 28 eských loket, se které dle

souasného udání Martinic a Slavata byli svrženi. Jest potebí dkaz
ten provésti všestrannji ; ale již to, co v této knize jest pedneseno,

dosti pesvduje. Podivno pi tom zstává jenom to, kterak u oby-

vatel hradu samého mohla povdomos o skuteném sbhu vcí upad-

nouti v zapomenuti a se pomásti ; stalo se to nepochybn v posledním

stu let, když za Josefa II. úadové ze hradu byli se vysthovali. Ješt

v Redfclov popise Prahy, jenž vyšel okolo r. 1735, mluví se o kance-

lái, ze které místodržící byli vyhozeni, spsobem shodujícím se s mí-

nním Heroldovým, akoli za úplný dkaz také se to nemže pijmouti.

Novotu obsahuje také dovozování Heroldovo, že hradská bašta nejblíž

stojící ku Prašnému mostu nazývala se až do prostedka XVI. století

Mihulkou, potom pak vyskytuje se pode jménem Bílé vže, tak že ten

obojí název náleží jedné vži; i tu jest žádoucno, srovnati vtší poet
historických zmínek, aby pravda se zjistila : obyejné mínní bylo, že

ti zbylé okrouhlé vže hradu Pražského nad Brusnicí šlovou v po-

ádku od východu k západu Daliborka, Mihulka a Bílá véž. Starší

vže Bíiá, jinak také Veliká, stávala až do Marie Terezie nad hlavní

bránou hradskou od Hradan, blízko nynjší císaské kaple; Tomek
v Opravách a doplcích k I. dílu Djepisu Pražského (str. 7) pokládá

tuto Velikou vž za totožnou s vží tak eenou Biskupskou : Herold

však v tu stranu hradu klade dv bývalé vže, totiž Bílou tverhranuu

a Biskupskou okrouhlou. Zbytky kostela, kteréž se vykopaly v nedávných

letech mezi vží Svatovítskou a starým proboštstvím, a kteréž já po-

kládám za kapli sv. Mauricia, Herold pijímá za kryptu kostela Svato-
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vítského vystiiveného Sp} tilinvein II. : dítvody tolio mly by se ozná-

miti. Kniha ozdobena jest nkterým potem obrázk, kteréž pedstavují

dílem výjevy historické, dílem pak ukazují nynjší stavby i staré po-

hledy na hrad a jeho díly. Mén spolehlivým shledávám na str. 61

obraz práv dotené domnlé krypty z chrámu Spytihnvova; románská

stavba, v nedávných letech tam vykopaná a již zase zasypaná, nebyla

na západ ukonena obyejnou apsidou, jak obraz Heroldv ukazuje,

nýbrž v té apsid jsou výklenky ili menší apsidy. — Co se týe
jazyka, ten potebuje místy oprav. Na str. 39 místo „z Planskélio

vápna a z opuky" mohlo by srozumitelnji a správnji státi „z opuky

a z opuky", ale jak figura ukazuje, nebylo by to ani potom rení
obvyklé. Knížete, jehož spisovatel stále jmenuje Ulrich, echové jme-

novali Oldich. Rovnž nenáležejí do eštiny, nýbrž do nminy, jména
Zbinko místo Zbynk (str. 57), Ruppa místo z Roupova (str. 90).

Podstatná vada pi knize jinak pkné, která se hodí nejen pro obec-

ného tenáe, nýbrž do kteréž i nkdy badatel nahlížeti bude, záleží

v tom, že jest málo postaráno o to, aby v ní lovk snadno našel co

hledá. —
Dédictví Svatojanské vydalo na rok 1884 druhý svazek sj)isu

P. Františka Ekerta o Posvátných místech král. hlavního msta Prahy.
V tomto svazku (ss. 315) popisují se kostely, kaple, kláštery a sochy

na Novém Mst Pražském, na Vyšehrad a ve itedmstích Pražských,

<i krom toho nalézáme v nm dje posvátiiycli míst v Praze vbec
/rušených a zaniklých. Celé dílo jest tím svazkem dokonáno. Jak

obsahem tak i formou jest druhý svazek rovnž tak zdailý, jako byl

první, o nmž pede dvma roky uinna zde zmínka. Spisovatel

-astným taktem vykonal dílo, které nejen hodí se ku pouení a ku

liotseni obecného tenáe, pro nhož jest pedevším ustanoveno, nýbrž

pichází vhod také historikovi
;
pi tom z ohromného množství látky

iiinén jest pimený výbr, a hledno výkladu struného a pece
srozumitelného, tak že kniha úmrností svou dlá dojem velmi dobrý,

a pi vší úplnosti své pece nevzrostla nad slušnou míru. — Když
v P. Ekertovi našel se tak horlivý a šastný pracovník na poli histo-

rické topografie církevní, naskýtá se sama sebou myšlenka, že by tento

spisovatel mohl nám napsati podobné dílo o celých ostatních echách,
jaké nám práv podal o hlavním mst. Díla takového potebujeme,
Morava nás v tom prací Volného dávno pedešla. V echách nemáme
/. novjšího asu nic podobného krom Trajerova popisu diecese Bu-
djovické ; spisy Rohnovy o jiných krajích z minulého století jsou za-

staralé a již neznámé. Rozšíiti to na colé echy, co P. Ekert dosud
napsal o Praze, bylo by ovšem dílo veliké, k nmuž bude potebí
mnoha let práce ; ale dozajista bylo by to dílo záslužné a vítané.

Vyšehradský kanovník A. Len z vydal vlastním nákladem: Ueni
Petra CheUického o eucharistii (ss. 112 ve velké 8ce). Spisovatel již

ped lety zabral se do historického badání o dogmatických ueních
bývalých eských rznovérc, což jest tím vítanjší, ježto tento obor
listorie eské dosud jest málo vzdlán, ano Palacký ve své historii

<chválné vyhýbal se výkladAm o hádkách dogmatických. Plodem studia

Lenzova o téch vcech jest vtší spis o Uení mistra Jana Husi, vy-
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(lany r. 1875; nyní pak autor z uení Petra Chelického, duševního

pvodce církve eskobratrské, vybral sob uení o veei Pán za

l)ednit studia a výkladu svého ; byvalo, jak vdomo, uení o eucha-

ristii práv stedem a nejpodstatnjším kusem dojímatickýcb odchylek,

jimiž sekty v Cechách vznikající lišívaly se od víry katolické. Úkol, jehož

se podjímá dr. Lenz, náleží jednak do historie, jednak zárove do theo-

lojíie, a spisovatel jest nejen historikem, nýbrž i theologem, ba tímto

více nežli oním. Tudy pinesl k dílu svému nezvyklou mezi historiky

cvinos v rozeznávání a v pesném formulování rozdíl vrouných
a k vyhledávání shod i neshod mezi Chelickým a jinými nekatolíky

i katolíky. Odtud však také pochodí, žo "spisovatel hledí na svj

l)cdmt netoliko jako historik, jenž z pravidla pokládá spory nábo-

ženské za vc minulou a odbytou, která ho nedovede rozeháti ani na

jednu ani na druhou stranu — nýbrž zárove a hlavn jakožto theolog,

jenž v pomyslech dogmatických, by i minulých, vidí mocnos živou,

proti níž, jeli ])rotivná jeho stanovisku, dlužno zápasiti. Proež spis

Lenzv o Chelickém jest asto polemický. Patímeli na vc z histori-

ckého hlediska, jest ve stanovisku spisovatelov jedno nebezpeenství.

Katolickému dogmatikovi jeví se vrouka katolická jakožto soustava

výten uspoádaná, na všechny strany promyšlená a opatená, souvislá,

stálá, nehnuta a nchnutelná; katolický dogmatik snadno mže tento

názor, ve kterémž žije, penášeti nkterou mrou teba mimovoln na

vrouky jinovrecké, a pedpokládati u nich dogmata utkvlá. Naproti

tomu dlužno míti povždy na pamti, že neustálenos, nesoustavnosf a

mnivos jest práv podstatnou a jedinou stálou známkou vrouk nov
se tvoících, a že teda v historii každé sekty jest potebí stále roze-

znávati pokolení od pokolení, uitele od uitele, i asové promny ve

smýšlení jednoho každého uitele zvlášf. Proež pi zkoumání spis
takovýchto uitel náboženských jest vždy první dležitá otázka, v jakém

poádku byly po sob napsány, do kterého roku který náleží.

Nákladem Ddictví sv. Prokopského poal vycházeti Všeobecni)

církevní djepis, jejž píše František X. Kryštfek, profesor theo-

logického ústavu v Hradci Králové. Vyšel díl první, jenž obsahuje

starý vk (ss. 785 v 8ce). Spisovatel chce držeti sted mezi knihou

uebnou pro theology a mezi obšírným djepisem církevním. Píše

jednak na základ pramen, jednak na základ církevních djepis od

Hefcle, Hergenróthera, Dollingera a jiných djepisc církevních kato-

lických a dílem i protestantských. Starý vk církve, jenž ve pítomném
svazku se vypisuje, obsahuje prvních sedm století po narození Kristov

a dlí se v nkolikero period ; v každé pak period spisovatel vypisuje

po poádku, kterak církev se šíila v íši ímské anebo i mimo ni

a s jakými pekážkami se pi tom potkávala, potom kterak ueni
kesanské vyvíjelo se jednak zá})asem s rznovrci, jednak nábožen-

skými spisy uitel a jiných spisovatel církevních, dále kterak se

vyvíjela ústava a konen i bohoslužba a káze církevní. Prameny a

pomcky jsou všade udány, a všemi prostedky postaráno se, aby kniha

byla pehledná a snadno se v ní hledalo. Vbec jest všude znamenati

dokonalou spoádanosí a velikou píli, s jakou ne vždy potkáváme se

v eských knihách djepisných, a obezetnou snahu, aby tenái co
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nejvíce se prosplo v potebách vdeckých, kterým tento spis sloužiti

luá. Cesty v djepise církevním, pokud se týká hlavních vcí, jsou

ovšem dávno vyšlapány a upraveny, avšak v podrobnostech také tu

zstává mnoho nesnadného, záhadného i sporného, a bádání vynášívá

nové výsledky nu svtlo; kterak sob spisovatel poíná v tchto subti-

litách a nesnáze ty pemáhá, o tom úsudek náleží theologm. Já chci

toliko svtské tenástvo upozorniti na knihu, a radost projeviti, že

i v obecných djinách církevních poalo se u nás pracovati spsobem
vdeckým a tak obšírným i zdárným, že tento první pokus hned vynikl

nad to nade všechno, co v literatue eské dosud máme vydáno o vše-

ubecných djinách politických.

J. Ježek, katecheta díve na Smíchové, nyní pi eské reálce

v Praze, vydává nákladem knihtiskárny benediktinské v Brn spis po-

jmenovaný : Z djin kesanství mezi Slovany. První díl, jenž vyšel

v pti sešitech (dohromady 535 stran ve 12ce), jedná o církevní

historii jižních Slovan, totiž Slovinc, Chorvát, Srb, ernohorc,
Hosíian, Hercegovc a Bulhar. Jest to spis dle vysloveného úelu
nvého prostonárodní, i jest k tomuto úelu pimen a vhodn upraven;

ale i pi tomto hledisku bylo by tuším lépe bývalo, kdy by o církevní

Mistorii kmene srbského, jenž teprva v novém vku a jen politickými

itvary rzní se v Srby, ernohorce, Bosany a Hercegovco, bylo se

pojednalo spolené aspo ve stedním vku. Spisovatel pihlíží netoliko

k historickému vývoji církve katolické a pravoslavné v tch kterých

/.emích, nýbrž všímá sob také poátk všelikého rznovrství, i vy-

kládá též, pokud potebí, hlavni promny politické a zápasy národní,

kteréž vedly dílem k úpadku dílem ke vzkíšení národnosti slovanské.

Pro lid jest to dozajista tení dobré, ježto mže prospšné psobiti
v uejednom ohledu. V otázkách záhadných a sporných poíná sob
-pisovatel mírné a opatrné. Ku píkladu co se týká otázky, bylli Boris

iiulharský obrácen na víru od sv. Methoda, spisovatel vybral sob cestu

prostedni, hlede z obojího opaného mínni nco podržeti, aby je obé

vespolek smíil; pijímá totiž z pozdjších legend tolik, že sv. Method
Borisa ve víe vyuil, ale dává za pravdu novým výzkumm na základ
nejstarších pramen, že sv. Method Borisa nepoktil.

liidonja serbského národa nazývá se spis, jejž jazykem polským
epsal Vilém Boguslawski a na jazyk hornolužický peložil i svým
nákladem vydal Michal Horník v Budyšin 1884 (ss. 144 v 8ce s mapou).

Jest to první pokus, ve kterém liistorie lužických Srb vypisuje se

zpsobem soustavným a pehledným. Do té doby byly na snadé toliko

liryvené vdomosti o osudech toho národa, nkdy velikého, nyní níuloun-

Iv
:
o. Poláku Boguslawskému náleží zásluha, že on první vynasnažil se

' -raviti rozptýlené tyto vdomosti velek jednotný; uinil to v knize,

která vyšla tibkcm v Petrohrad ; potom pak zabýval so bádáním v hi-

-itorii Slovan severozápadních vbec. Pekladatel Hórnik prvéjší spis

Bogaslawského, pepracovaný od pvodce samého, místy ješt doplnil,

•lest to spis prostonárodní, urený pedevším k tomu, aby studující

mládež srbská i)oznala rainulos svého národa a povzbudila se k milo-

váni jeho. Avšak i píslušníkm jiných vtví slovanských pijde ta
'"'•'' ^'"•'

'
'

' :!";) vTjhoruíi pomt1rl<;i ku 1)o/ik'uií osiulv ná-
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i'oda srbskolnžického, jeho boj s Nmci, jeho útisk, utriuuii a liyímtí

i mizení, až i také jakéhos obživnutí, kteréž ve skrovných zbytcích

jeho nastalo ped tyiceti roky a od té doby pokrauje ovšem skromné,

jak skrovné síly staí. Nkteré nedovécriosti a domnnky, ku kterým
pistoupiti nelze, týkají se nejvtším dílem nejstarších éas a pocházejí

ze schválního systému; Bogusluwski ku píkladu vzal soli do lilnw,

že staí Durinkové byli Slované.

Jan M. Krystfck, gymnasiální professoi v JiudejoMculi, vy-

dává djepisné dílo pod názvem : Boj monarchické Evropy s revoluci

francouzskou až do vyjiuzcní císae Mapoleona I. na ostrov sv. Heleny,

Dosud vyšlo "šest sešit, kteréž nazývají se ástmi; vypravují se v nich

události od poátku revoluce až do míru Tylžského 178!)— 1807 (ss. 488
v 8ce). Vypravování Krystkovo jest dosti j)lynn a okrouhlé, i po-

skytuje jeho spis tení užitené pro vzdlanjší tenástvo. Vdeckým
požadavkm plnou mrou nevyhovuje ; ovšem nebyla by to vc malá,

napsati spis vdecky uspokojující o dí\jstv tak ohromném, o kterém

vydány jsou haldy pramcnv a ješt poád picházejí k tomu nové,

i napsáno množství knih objemných, a tém každá s jiného hlediska.

Krystfek nepracuje dle i)ramenv pvodních, a z peetných jiných

pomcek užívá jenom nkterých. Jako osudy nákladu (první dva a po-

slední dva sešity vydal spisovatel nákladem vlastním, prostední dva

nákladem Lauermannovým), tak dílem i obsah nasvduje tomu, že

spisovatel sob dosti nerozmyslil, ve se dává. i že spchal více, nežli

se hodí pi podniku tak nesnadném. Prospektu aneb plánu njakého
o pítomném díle neohlášeno, ale zdá se, že chce býti pokládáno za

knihu píruní; tu pak nejvíce jest litovati, že není lépe postaráno

o pehlednost, které jest nezbytné potebí pi každé knize, máli slou-

žiti také ke studiím ; bývá v této knize nesnadno dovdti se, do

které djinné ady a do kterého roku náleží dj, o nmž se vypravuje

na stránce, kterou jsme si oteveli. l)r. J. Kalousek.

JJéje království eského. Složil Vácslav Vladivoj Tomek, c. k.

ádný professor na eské universit Pražské. Páté poopravené a temi
mapami rozmnožené vydání. V Praze 1885. Nákladem Fr. ílivnáe

8" str. 360 a 15. Již ta okolnost, že vedle etných rukovtí djin

eských Tomkova kniha doekala se vydání pátého (a tím zajisté ne

posledního), jest nejlepším svdectvím, že jest to spis veskrze dobrý.

V úsené, frásí prosté form podávají se zde djiny eské v nejvtší

úplnosti, tak že kdo nauí se ítati ve knize Tomkov, uvidí, že nejen

všechna dležitjší fakta, ale i veliké množství podrobností jest tam

uloženo, teba nkdy toliko v jediném slov neb obratu. V této doko-

nalosti mohly Dje království eského ovšem toliko provedeny býti

od muže, který mezi všemi žijícími echy nejlépe vládne celým mate-

riálem a kterýž i v ostatních pracích svých jeví se býti mistrem pro-

myšlené osnovy a dovede vytknutý cíl sledovati ke konci bez nejmenší

odchylky. Ve formalném ohledu také, a patero vydání knihy Tomkovy
vyšlo za sebou, nebylo teba tém nieho zmniti

;
jak vypadalo vydání

první, rovnž tak vypadá vydání páté. Po stránce vcné ovšem nové vý-

zkumy a objevy vedly k novým resultátm, a pokud zjištny jsou, užito

také tch hojnjší mrou, což zajisté knize jen ješt vtší ceny dodává.
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Nové písemnictví , — Djepis n zempis. 7f;p,

Jiná zvlášt dležitá zmna Tomkových Dj eských jest, že

k tomuto vydání pipojeny jsou ti historické mapy, kteréž dle návrhu

l)rof. J. Kalouska kreslil uitel Jos. Brož. Mapy ty jsou: 1. íše
( eska za knížete Boleslava II. okolo r. 973 ; 2. echy a Morava za

zízení župního ve XII. století ; 3. Zem koruny eské od as Karla IV.

do války ticetileté. Prof. Kalousek pipojil k nim velmi jasný a instrnk-

tivní text, tak že mapy tyto, co do vci pesn navržené, co do formy

pkn provedené, každému tenái snadno stanou se srozumitelnými

a obecenstvu eskému k velikému budou jioueni. Zkrátka Tomkovy
Dje království eského v nynjší úprav své náleží k nejlepším eským
spism historickým vbec.

Dje král. eské spolenosti nauk sputa s kritiekým pehledem
publikaci jejicit z ohoru filosofie, historie a jazifkovédy. Ke stoletému

jubileu této spolenosti 1884 z uložení jejího sepsal Josef Kalousek.
V Praze. Nákladem kr. eské spol. nauk 1885. 8" str. Vlil a 2.i)6. ')

Jak už z titulu jest zrejrao, spis Kalouskv dlí se ve dv ásti: jednak

vykládají se vlastní dje eské spolenosti nauk, jednak podává se

kritický pehled spis zde vydaných z oboru filosofie, historie a jazyko-

vdy. Co se déj spolenosti týe, zvlášt i)amtihodnou jest ta okolnos,

že v témž ase, kdy v celé íši nebylo ani jediné vtší vdecké spo-

lenosti a kdy — podle vlastních slov císaovny Marie Terezie — ve

Vídni nebylo možno pro nedostatek vdeckých pracovník na založení

její pomy-sliti,'^) v Praze již taková spolenost byla a již také, jsouc

Ješt spolkem soukromým, o veejné uznání se hlásila. Škoda, že tato

véc v Kalouskové spise nemohla býti obšírnji rozvedena a vyprávna,
zvlášt liledíc k té okolnosti, že sjíis také vydán jest po nmeku.
<)statek djiny král. eské spolenosti nauk jsou historií — mizérie

-polenosti této. Kdežto akademie a podobné vdecké instituty mnohem
pozdji zakládané oplývaly hned od poátku hojnými hmotnými pro-

stedky ku provedení úkol svých a tšily se pízní velkých a mocných
pán, nejstarší toho druhu spolenosf ve stát rakouském sice nebyla

neoblíbenou (nebo i panovníci pišedše do Prahy poctívali návštvanii

-fhúze její), ale od založeni svého až do nynjška zápasila s citelnými

nedostatky. Mívala od jakživa penz málo a nkdy žádných, a mla
nkolikráte potíž také — o slušný byt, v nmž by knihovnu a sbírky

své mohla umístiti. Na poátku nkteí šlechticové interesovali se

o spolenosí nánk, a ti také, byvše po vtším díle jejími presidenty,

ledacos pro ni podnikli, pímluvami svými nfl)0 vlivem i podi)oru od

>tátu vymohli :' ale postupem asu i tento interes poufuchl, a spolenost,

dobyvši si zatím estného jména doma i za liranicemi, živoila dále

až do doby nejnovjší, kdy z dálky ixjíná ukazovati se zábbisk, /-

•;;t-f:ui()M *;iiad Ifpíí n^nvi'.

I
Spis vypl tak(' po nmeku s titulem: Gescliichte der k. b. (ioscllscliiít

(J''r VVissensclnitPn sanimt cítkm* kritisrhen ÍIlMTsicJit. íIiht Publicatioiirn

aiis tbiii liiTciciic der Philosopliic, (irsciiirliií' iniil IMiilolcfri, Aus Aniass
«1ps hnndfrtjáhrif^fi) .íiilicHcsto di r (It-sclls, li:i|( jn ilinni Auftrage verasst
von J. KaidUKck.

'. .\iii.'ši)iirski Vile Zcitnn i , iiiiii
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Ve krásn psané knize Kalouskov tchto všech vcí možno se

doísti s velkými a zajímavými ])0(Jrobii()>tmi, zvlášt poátky spole-

nosti, pomr její ke svobodnému zednictví a první boje o existenci

vylíeny jsou velice pkn. 1 jest si páti, aby kniha tato velmi mnoho
se tla, zvlášt mezi šlechtou a zámožnjší tídou národa našelio

;

jiak snad aipoíi v nkolika hlavách rozbeskne se vdomí, že „krá-

lovská eská spolenost nauk", kteráž existenním bojem více než sto-

letým dokázala skvle svou schopnost k životu, musí býti postavena

tak, aby dstojn representovati se mohla na venek a mohla pstovati

vdecké discipliny tou mrou, jak toho nynjší pomry naprosto vy-

žaduji. Vdu pstujícím (Jeclim, jichž poet nyní potšiteln se roz-

množil, poskytnuta musí býti píležitosf, aby ovoce mnoholeté práce

své mohli uveejovati doma v rodném jazyku svém. — Z poznání

tukového u jiných, co do potu tolikéž nevelikých národ vyvinuly se

l)ókn dotované akademie vd ; a není pro nas ctí, že v této vci tak

hluboko stojíme pod Maary, Poláky a Chorváty, že naše král. eská
spolenost nauk tak jest chudiká, jak vidti z výborného spisu Ka-

louskova.

Druhá (co do vnitního rozdleni) ást knihy zavírá v sob kritické

pehledy toho, co nákladem spolenosti vydáno bylo tiskem z obor
tilosoíie, historie a jazykovdy. ') Hled k akademiím novéjšího sice

pvodu ale bohat nadaným, není toho mnoho, ale pi mimoádných
pomrech král. eské spolenosti nauk jest se enm diviti, že pi pro-

stedcích tak nepatrných pece tolik práce bylo vykonáno. V tchto

kritických pehledech objevuje se Kalousek v mistrovství svém. V-
decké práce Gelasia Dobnera, Ad. Voigta, Martina Pelzla, Rafaela

Ungara, Josefa Dobrovského, Ignáce Cornovy, Gottf. Dlabae, Maxe
Millauera, Kašpara Šternberka, Frant. Palackého, P. J. Šafaíka, Ant.

lioka, Fr. Kvta, Josefa Dasticha, Jgn. Hanuše, V. V. Tomka, K. J.

Erbena, J. E. Vocela a jiných etných spisovatel pi vší strunosti

kritisují se tak správn a trefn, že je radost posudky tyto ísti. Za

to však nesnáším se s náhledem pán spisovatelovým, pro že novjší

historie spolenosti vypsána jest krateji a o novjších publikacích

z pravidla, zvlášt jsouli spisovatelé ješt na živ, i)odány jsou toliko

správy, nikoli však kritiky. Dvody odchylného tohoto mínní dosti

jsou etné
;
jeden z nich jest ten, že pan spisovatel sám na nkolika

místech od pravidla tohoto poustoupil. A pak vru vcné píiny tžko

lze najiti, pro v í)osledním kritickém odstavci tu se toliko referuje

a onde zase kritisuje.

Konený soud o spisu Kalouskové jest ten, že prací tou vykonána

dležitá prprava pro pragmatické djiny litez-atury eské a pro djiny

vdeckých snah ve vlasti naší, a že tudy jest to sjíis naskrze velmi

dobrý a zvlášt hojného tení hodný. Ant. Itesck.

^) O spisech oboru pírodovdeckého, nákladem spolenosti vydaných, zvláštní

knihu sepsal pro. dr. Studnika.

(Dokonení.)



Eotvos: Vesnicky uotár. Peložil Frant. hrábek. Díl IV. Nakl. AI. Hyaek.
v Praze 1S85.

3Innolo^y. Poádá a recituje Jos. Šmaha. ís. I.

—

IV. Nakl. J. R. Vi-
límek, v Praze 1885.

Doktor Ox. Humoristický román. St^psal Jules Verne. Peložil Louis
Schmidt. S 11 obrázky. Druhé vydání. Nakl. J. Otto, v Praze 188.5.

Majitel hutí. Román. Sepsal Georges Ohnt Peložil J. J. Benešovský
Veselý. S illustracemi E. Zillicha. Seš. 1. Nakl. AI. Hynek, v Praze 1885.

Sbírku spis dramatických. Díl XVI.: Dve Lyonské aneb Láska
a pýcha Drama v 5 jednáních od Sira Ed. G. Bulwera. Z anglického peložil
Vá<sl. Oerný. Nakl. I L. Kober, v Praze 1885.

Pražákv Prvodce po Vídui a okolí. S 18 obrázky a nejnovjším
plánem. Nákl. St. Pražáka, ve Vidni 1885.

Historky uitelské. Poádají Fr. J. Mašin a AI. Herodes. Seš. 1.

Nakl. J. R. Vilímek, v Praze 1885.

Djepis všeobecný. Poádá dr. J. Emler. Seš. 19.: Djiny stedovké.
Sepsal Fr. Šembera. Nakl. J Otto, v Praze 1885.

Zevrubné djiny eského písemuictví doby nové. Napsal Frant.
Bakovskv. Dílu I. ses. 0. a 10.: Období pedbeznové. Nákl. Fr. Borového
v Praze Í8S5.

Systéme naturel. Jasný návod sluchem nauiti se brzy, snadno a d-
kladné francouzsky mluviti, íst i psáti. Sepsal L. Schmidt. Seš. III. arch 5.

a 6. Nakl tyž.

Fysika pokusná i výkonná. Sepsali K. V. Zenger a Fr. Frid. echá.
Dílu III. seš. ó.: Nauka o svtle ili optika. Nakl. Fr. Šimáek, v Praze 1885.

O závazcích k náhrad škody z in nedovolených, pak o úrocích
dle rakouského práva obanského. Sepsal dr. Ant. Randa. Vvdání tvrté. Nakl.
J. Otto, v Praze 1885.

Soustava rakouského školstva obecného. Dle zákonitých naízení
ku potebám praktickým spoádal Fr. Šimek. Seš. VI. : ád školní a vyuovací.
Nakl. Arnošt IVšl, v Táboe 1885.

Sbírka pednášek a rozprav. Poádají Jar. GoU a Ot. Hostinský,
^erie III . 4.: O škole mladodramatické. Napsal Em. Ková. Nakl. J. Otto,
Praze 1885.

Kvty. Red. Sv. ech a Ser/. Heller. Ron. VII. seš. 7.

Slovenské Pohrady. Red. S. Hurban Ro. V. soš. 2.

Ženské listy. Red. E. Krásnohorská. Ron. XJII. ses. 7.

Jarý vk. Red. J. Sokol. Ron. III. ís. 11.— 12.

Svtozor. Red. M. A. Šimáek. Ron. XIX. . 29.—30.

Bazar. R^-d. M. A. Šimáek. Ron. XV. . 13.

Zlatá Praha. Red. Ferd. Schulz. Ron II. . 29.—30.
Švanda dudák. Redaktor Ign Herrmann. Ses 19.

Komenský. Red. Fr. Slaniénik. Ron. XIII. . 26.—28.

Athenaeum. Red. dr. T. (i. Masaryk. Ron. II. . 8. a 9.

Slovanský sborník. Red. Edvard Jelínek. Ron. IV. . 7.

Samosprávný obzor. Red. K. ížek. Rou. VII. . 7.

Obzor. Rd. VI. Šastný. Ro. VIII. . 13.

Listy rheniické. Redigují K. Preis a K. Kruis. R. IX. . ti.

Hospodáské nitviny. Red J. Dumek. Ron. VIII. ís. 12.

Tsnopisná beseda. Red. A. Krondl. Ro. VI. . 10.

Vesna. Kcd. Fr. Dloubv. Ron. IV. . 13.

Literární listy. Red. Fr. Dlouhý. Ron. VI. . 13.

Budecska zahrada. Rnd. Zeman a Weinfurt. R. XVI. d. II. . 1.

Naši mládeži. R»d. J. V. Krátký. R. XI. ís. 18.— 19.

Flora. Red. M. Fulín. Ro. III. c. 3.

Beseda uitelská. Red. K. Buli. Ron. XVII. . 25—27.
Paeda^o^iuni. Red. Jan Lepa a J. L. Mašek. Roník VII. seš. 7.

Posel z Budce. Red. V. Kredba. Ro. XVI. . 26 —27.
í'eská škola Red J. Klika Ro VIL . 2o.

Poutník od Otavy R-d L. Burket Ron. I. . 1—12.
Karásek. Red. K. Krejík a R. Pokorný. Série II. . 3. a 4.

Jevišt. Red J. V. Fric. Ron I. . 10.— 12.

.\uf der Hohe. Internationale Revue, herausgegeben von Leopold v.

:her-Ma.so(h IV. Jahrgang. XV. Band. 14. íleft. Leipzig 1885.
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íslem tímto koní se tetí tvrtletí letošní Osvéty.

Pp. odbratele, jichžto pedplacení vyerpáno jest, uctivé žádáme,
aby je záhy obnoviti ráili.

Knihy Osvté zaslané.

Hrady a zámky eské. Popisuje August Sedláek. lUustrují bratí
Liebscherové, V Brechler a V. Král z Dobré Vody. Ses. 71. (Dílu IV. sešit 21.)

Nakl. F. Šiináek, v Praze 1885.

Rusko slovem i obrazem, Uí Jos. Kolá, lllustrace od pedoích
umlc, z nejvtší ásti ruských. Dílu I. seš. 5. Nakl. týž.

Písmo svaté starého a nového zákona. Vydání pro katolíky. Fre-

falížejí V. Štulc a dr. A. Lenz. lllustroval G. Doré. Sešit 9. Nakl. J. Otto,

T Praze 1885.

Cesta po zemich východních. Sepsal korunní princ Rudolf Rakouský,
illustroval dle pvodních kreseb Frant. šl. Pausinger. eské vydání spoádal
dr. Josef Štolba. Se 100 devorytinami a mnoha zvláštními kartony. Sešit 14.

Nakladatel týž.

esko-nmecký slovník, zvlášt grammaticko-fraseologický. Sestavil

Fr. Kott. Seš. 79. (Dílu V. seš. 7.) Nakl. F. Šimáek, v Praze 1885.

í'esko-moravská kronika sepsáním K. V. Zapa a J. J. Koana. No-
vého, laciného vydání seš. 71. Nakl. I. L. Kober, v Praze 1885.

Nkolik list o piv a pivovarnictví. Napsal Fr. Chodounský. Nákl.
spisovatelovým, v Praze 1885.

Sborník illustrovaných román. Dílu I. seš. 11. Nakl. Fr. Šimáek,
v Praze 1885.

Poetické besedy. Red. Jan Neruda. íslo XXIV.: Mrtvá zem. Povst
od R. Pokorného. Nakl. Ed. Valeka, v Praze 1885.

Ddv odkaz. Báse A. Heyduka. 3. vydání. Nakl. týž.

Z máje žití. Básn E. Krásnohorské. 3. vydání. Nakl. týž.

Povídky, arabesky a humoresky od Sv. echa. Druhého vydání

seš. 5. Nakl. j'. Otto, v Praze 1885.

Idylly utrpení a bídy od J. Arbesa. II. Nakl. týž.

Národní báchorky a povstí od B Nmcové. Pátého, illustrovaaého

vydání seš. 1.—3. Nakl. I. L. Kober, v Praze 1885.

Kytice z vonného i nevonného kvítí, kterou uvil Velehradským
poutníkm na památku roku 1885 Kukátká. Nákl. vydavatelovým, v Brn 1885.

Pamti Jos. V. Frie. První ásti seš. 10. a 11.: Do ticeti let. Nákl.
B. Grunda a V. Svatoe, ve Vinohradech 1885.

Majitel hutí. Román. Sepsal Georges Ohnt. Peložil J. J. Benešovský
Veselý. S illustracemi E. Zillicha. Seš. 2.—4. Nakl. AI. Hynek, v Praze 1885.

Ottova laciná knihovna národní. Red. Ot. Molo-ý. Série VIII. sešit

26.—29.: V dusném vzduchu. Tré obraz, nakreslil V. ezníek. Nakl. J. Otto,

T Praze 1885.

Pkné tení. Album román a povídek pvodních i peložených. Série

II. seš. 14. a 15.: Ed. Bulwera Eugen Aram. Nakl. J. R. Vilímek, v Praze 1885.

Moravská bíbliothéka. Vydává Fr. Bayer. Ro III. ís. 4.-6.: Lid
a národ. Sebrané rozpravy národopisné a literární Frant. Bartoše. Nakl. J.

F. Šašf-k, ve Velkém Meziíí 1885.

Pítel domoviny. Knihovna prostonárodní. Pispním nejlepších spiso-

vatel domácích poádá a vydává M. Reisová. Svaz. III.: Lid na železnici. Drobné
povídky I. Geisslovy. Z hanácké vesnice. Obrázek O. Bystiny. Ze švédských
kraj. Z cest J. Koenského. Dít. Vesnický obrázek od Fr. Chalupy. Nákladem
vydavatelky, Král. Vinohrady 1885.

Motýlové. Lopidoptera. Analytický klí, jejž ze spolehlivých pramen
peložil a spoádal K. Steinich. ást III. a IV. Nakl. J Otto, v Praze 1885.

Zeviubué djiny eského písemnictví doby nové. Napsal F. Ba-
kovský. Dílu I. seš. 11. Období pedbeznové. Nakl. F. Borový, v Praze 1885.

Bibliotbéka paedagogirkých klassiki\v eských i cizích. Red.
Fr. Bayer. Ro. I. seš. 4. : Dílo I. : G. A. Lindnera drobné lánky pedagogické
a psychologické. Nákl. vydavatelovým, ve Velkém Meziíí 1885.

Sbírka klassiku eckých a Hmských v pekladech eských.
Poádají J. Kvíala, J. Král, R. Novák. Seš. 2.: M. Tullia Cicerona ei proti

Katilinovi, pel. R Novák. Nakl. A. Storch, v Praze 1885.

Srovnáni list a eí M Tullia Cicerona s jinými prameny
djin ímských r. 59—43 pr. Kr. Napsal J Šafránek.

O pvodním význame daimon eckých. Napsal Frant. Krejí.
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Sr"bská národnost v Dolní Lužici.

Napsal

Q^^ Hanuš Máchal. ')

''^\W lastenecký ruch, který v Lužici Horní v letech tyicátých a pa-

m\ desátých ile zavanul, pinášeje zdárné ovoce, zstal dlouho bez

y' patrného vlivu na Srby bydlící v JiUžici Dolní. Skoro až do roku
/;í^ 1880 pracováno od nepatrného hlouku vlastenc doljiosrbských

|\^ s malým jen úspchem o národní probuzení lidu srbského. Teprva
/ od r. 1880 lze i v Dolní Lužici pozorovati ilejší národní hnutí;

literární úspch je vtší, a lid sám poíná se s chutí chápati prosto-

národních spis v mateské ei psatiých: pece však u Lužian samých
není mnoho nadje zachovati úpln národnos dolnosrbskou od blížící

se pohromy. Jeden z pedních vlastenc a spisovatel dolnosrl)ských, za-

sloužilý fará J. F. Tešna (nar. 1829), již r. 1807 teskné zvolal: „Dolnja

Lužyca jo jadyn wjeliki kjarchob!" — a nedávno (Oas. Ma. Serb. 1884
str. 4) potvrdil také smutný jeho výrok dr. E. Muka, jenž s pomry
dolnosrbskými nejlépe jest obeznámen. A dolnolužický .•i)ásník (nyní

v Americe žijící) M. Kosík žalostivým hlasem v básni své „Nejmjenši

slowjanski národ" (as. Ma. Serb. 1878, 143—148) žádá Lužian
Horních, aby na náhrobek bratí svých dolnosrbských, jichž konec
spšné se blíží, napsali slova:

Wot dalšoj kw how wotporywa nét,

Naá brati- ten wrny až do starSych lét.

Némci dávají nž jim jen asi 30 let života dokládajíce: „Kin

fleissiges, betriebsames, braves Volk wird dann zu (irabe gejíanfíen

') Hlavní pomAckoii mi hyly nejnovjší publikace dr. Mukij: Dcinjohižiskc

Scrlxiwslwo w Iée 18H<t, a Statistika S<;rbow deliiich v as. .Mu. Serb.

r. 1884 str. 1—111 a l'J9—KW; mimo to: Hich. Andrer, Wend. Wunder-
8tudien, Stuttgart 1874; Histí»rija serb. národa od lionusliiw.iktlio a Hor-
nika, BudySin 1884; I)a8 serb. -wend. Sciiriftthum dle 1'tjpina pieložil

a doplnil T. Pech, Leipzig 1884 a j.

08V£TA isu. 9. 49
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sein, das ein und ein balb Jahrliundert unscr Gast(!) war" (Vossische

Zeitung, August 1883). Srbové tito jsou jim vbec „eiiie etbnograpbiscbe,

eine antiquariscbe Kuriositilt," jmenují je tak(^. „eiiicn im Stcrben lie-

genden, cdlen Greis." R. Andree uvádí svj cestoi)is po Lužici tmito
slovy: „Beim Niederscbreibcn dieses Bucbes ist es mir immer vorge-

kommen, als ob ich einen Nekrolog verfasste."

Nám Slovanm nemže býti jist Ibostejno, byneli ped našima

zrakoma svží ratolest rozložitébo kmene slovanského, sdílejíc smutný

osud dávných Slovan Polabských. Svatou naší povinností jest seznamo-

vati se s pomry tchto hynoucích bratí, pátrati po jiíinách jejich

úpadku, a pokud jen možno, podávati jim ])omocné ruky. Pokusíme se

v tchto ádcích vysvtliti ponkud obšírnji národnostní pomry v Dolní

Lužici a vytkneme též krátce hlavní píiny, kterými se tam ponmo-
váoí urychluje.

Poet Dolních Srbv udával se posud rzn ; dle úedních zpráv

ítalo se jich r. 1843 celkem (10.266, r. 1849 nco více 60.797, roku

1858 ješt více 76.428, avšak r. 1861 pekvapuje najednou mnohem
menší íslo 49.871. Data tato jsou však málo spolehlivá; proto podnikl

dr. Muka záslužnou práci, sestaviv dkladnou a spolehlivou statistiku

dolnosrbskou. Dle jeho udání bylo ke konci r. 1880 v dolnosrbském

území nejmén 72.410 Srbv. Mimo to žije jich v Berlín, v sousedních

braniborských krajích a ve vojsku celkem asi 3500, tak že by se poet
všech Srb Dolních páil na 75.910 duší. Tím se opravují dosavadní

chybná udání, jež nalezla prchod i do spis slovanských uenc. Ša-

faík ítá na p. Dolních Srb ,jen 44.000, Boguslawski 60.000, Budi-

lovi jen 40.000, což také Pypin opakuje. Jak známo, jsou Dolní

Srbové vesms vyznání protestantského.

Nejvíce Srb bydlí v okresu * Khoebuzském ; úhrnem jest tam
44.617 Srbv a 3().610 Nmc. Okres tento má 2 msta a 93 vsi,

z nichž jest 90 ist srbských, ostatní jsou polonmecké. Nmci pe-
bývají hlavn v mstech Klioebuze a Picnji. Khoebuz (ds. Chošebuz,

nm. Éottbus) má 25.589 obyvatel, z nichžto jest jen asi 4000 Srbv.
Vtší ás jich patí k tíd služebné a dlnické, málo jest tam Srb
zámožných a ti se na mnoze hlásí k Nmcm. ím jest Horním Srbm
Budyšín, tím je Dolním Khoebuz, akoliv nemá takového literárního

významu jako Budyšín, ale v nkteré dni je „srbštjší" než tento, jak

svdí sám Andree. V nedli totiž a o svátcích a trzích, kdy lid okolní

do msta pichází, hemží se všady po ulicích lid srbský ve svém

pestrém národním kroji, mluva srbská ozývá se ve všech prostorách

msta, tak že má v tyto dni msto úpln srbský ráz ; v jiné dni ovšem

zídka kdy slyšeti na ulici srbský hlahol. Na tamním gymnasii vyuuje
se dosti piln ve zvláštních hodinách srbsky, a také nmetí studující,

kteí chtí studovati theologii, cviení tato navštvují. V mst Picnji

(Peitz) žije mezi 3612 obyvateli asi 800 Srb. V kostele koná se tam

vedle nmecké bohoslužby i srbská, pi níž se srbské písn zpívají.

V nedli a ve svátek má také toto msto zcela srbský ráz.

Ve venkovských osadách okresu Khoéebuzského žije jen málo

Nmc. Docela žádných Nmc není v osad Dešasko-Žylowské, která

ítá asi 2543 duše. V osad Korjeúské s 2057 obyvateli je 7io"/o Nmc,
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v Prjawozské s 1197 obyvateli. '/ii%, v Brjazyiíské s 1445 obyv. %"/„.

Toliko l7o Nmc bydlí v osad Picanské s 3402 obyvateli a Wjer-

bánské s 2505 obyvateli; lV;j7o Nmc má osada Wosenk-Dobryská
s 1538 obyv., 2Va7o Janšojská s 1637 obyv. a Popojská s 1338 obyv.,

37o Golgojská s 2251 obyv., 3V„7o Górjenowská s 3182 obyv., 3^47o
Liskowská s 2271 obyv., 5— 107o Nmc mají osady Kliocebuzská

srbská s 3963 obyv., Gogolowská s 426 obyv., Kišowská s 1592 obyv.,

Bórkowská s 4506 obyv. a Ochozská s 1138 obyv.; 187o Nmc má
osada Skjarbošcaúska s 838 obyv., 29^/.^^*/^ Lutolská s 1)52 obyv.;

noivíce pak Nmc (37%) žije v osad Módlanské s 1605 obyv.

Grodkoicski/ okres má 1 msto a 42 vsi, z nichž jsou 2 ponm-
. i ii, 7 jest polonmeckVch a 33 dosud srbských. Srb ítá se v celém

okrese 10.735, Nmc 14.776. Grodk (Spremberg) je veliké msto
prmyslové, které má znaný vliv v celé okolí. V mst samém žije

jen málo (asi 400) Srb, kteí se však už Srby ani necítí. Za to jsou

na venkov v okresu tomto nkteré osady, v nichž jen nepatrný poet
Nmc žije. Cele srbská jest osada Wjelcaúská s 242 obyvateli; 1 až

5% Nmc mají osady Syjanská s 1179 obyv. a Bukowská s 1186 obyv.;

5— 10"/o Nmc žije v osadách Lojowské s 1000 obyv. a v Lšcaúské
s 1053 obyv.; 10—257o 'T^á osada Stadowská s 894 obyv. a Klšanská
- 632 obyv. ; 307. Nmc je v osad Grodkowské srbské s 3735 obyv.

.1 v Jasenské s 2559 obyv. Vtšina Nmc mezi srbským obyvatelstvem

rozumí i mluví srbsky.

Kalatvský okres má 4 msteka a 73 vsi ; z tchto je ponm-
'ných a penémujících se 23, polonmeckých 5 a srbských 45. Vedle

12.877 Srb žije tu 16.684 Nmc. Nejmén Nmc C/3'%) nalézá se

v osad Lutowské s 911 obyvateli a ve Wtošowské (l7-i"/o) s 2371
obyv. ; skoro 57o Nmc má osada Žarnowská s 847 obyv., 247© jest

jich v osad Lubnjowské srbské s 1198 obyv.; 25—507o "i^^jí osady

Huštanská s 669 obyv., Sencojská s 658 obyv., Lubošcaiíská s 798 obyv.;

pes 507,, mají osady Kalkojská, Raská, Malínská a Wicelaská.
Žaroivský (Sorau) okres má 22 vsi; z tch se 17 práv po-

némuje, 1 je polonniecká a 4 jsou ješt srbské. Vedle 2086 Srb
bydlí tam 3292 Nmc. Nejvíce Srb žije v osad Jablonské (297o)
;i Malksanské (357n); v ostatních osadách (Nosydlojské, Tšojské,
Kólské a Rjašanské) mají už pevahu Nmci.

Lubiúský okres (Lbben) má asi 17 vsí, v kterých jsou ješt

Srbové, ale vtšinu mají jen ve tech všech ; v ostatních se ponmují,
nebo jsou už ponmeni. Srb ítá se tam úhrnem 1487 duší, Nmc
3802. Jeft starší pokolení umí srbsky, mladší generace mluví jen n-
mecky a nerozumí již srbsky.

Guhinský okres má jedinou ves srbskou Ilogow, kde žije asi

liiiS Srbv.
Srbský jazyk nemá ve veejnosti žádné officielní platnosti ; oby-

vatelstvo srbské mluví ovšem mezi sebou mateským jazykem, ale pi
úadech a soudech jest obcovací e jen nmecká. Pouze v kostele

u \r škole nalézá srbština v nkterých okresech skrovný útulek.

V osadách, kde jest jen nepatrný poet Nmc, koná se v kostele

bohoslužba nmecky a srbsky ; zídka kde dje se bohoslužba po ti

49*
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nedle srbsky, tvrtou pak iiedéli nmecky i srbsky. Mnohdy se také

stává, že pro nedostatený poet lidí nmecká bohoslužba ani se ne-

mže odbývati. Kázaní postní a neispory z pravidla jen i)o srbsku se

vykonávají. Pi srbských bohoslužbách zpívají se srbské jjísn ze zpv-
ník, jež si lid do kostela pináší. Avšak toto zaízení platí jen pro

osady, kde je fará uvdomlejší Srb. Jeli fará k srbštiii nevšímavý,

mizí tato znenáhla z chrámu Pán ; lid v takové osad pestává si

bohoslužby srbské vážiti a navštvuje radji jen nmecké obady, proto

že jest to „fain", jak íká. Na srbské mši nebo na kázaní zstávají

jen starší lidé, zvlášt ženy, mladší generace se za ni stydí íkajíc po-

smšn : „Serbske Bože blido (stl) je jenož za staré žony!" Ješt
he jest to v osadách, kam se dostane za faráe Nmec. Ovšem mnozí,

dosazováni jsouce do osady srbské, slibují, že se srbsky nauí, avšak

málokterý slibu dostojí. Fará, který je svdomitý a o blaho duševní

svého lidu dbalý, teba byl Nmec, dává si aspo asem kázaní do

srbštiny pekládati a lidu je pedítá, aneb požádá uitele srbštiny

mocného, aby je etl. Na mnohých místech se však ani to nedje, a

Srbové, chtíli nkdy obadm srbským obcovati, musí choditi daleko

do okolních osad. Osadníci prosívají, aby jim byl ustanoven fará,

který by jim asem srbsky kázati, srbskou zpov a jiné pobožnosti

vykonávati mohl, ale pro veliký nedostatek srbského duchovenstva

zstává prosba jejich marná.

Dítky z osad srbských picházejíce do školy neumjí ovšem n-
mecky, proto musí uitel na základ mateského jazyka uiti je nmin.
Ve vyšších tídách se již mén srbština pstuje, toliko náboženství

vyuuje se v nkterých školách zvlášt okresu Khoebuzského po srbsku.

Každou sobotu ítává se ze srbské bible, dti uí se na pamC srbským

modlitbám, zpvm církevním, nkdy i národním písním. Opt záleží

hlavn na uiteli, vnujeli se nkde vtší pée mateskému jazyku.

Nepejeli uitel srbštin, neuslyší dti, jakmile jen trochu nmecky
rozumjí, ani slova srbského ; ano mnohý uitel zakazuje pak dtem
mezi sebou srbsky mluviti a za každé slovo srbské trestá je penžitou

pokutou. Tím se stává, že dti v mnohých školách ani srbsky ísti se

nenauí. Rodná e uvádí se jim vbec v takové opovržení, že se za

ni stydí a nepromluví ve škole srbsky, teba byly tázány, akoliv

mnohdy nmecky ani dobe nerozumjí. Dít zvykne pak nmin tak,

že i doma jinak nduviti nechce a toliko se staršími, kteí nmecky
neumjí, srbsky hovoí. Starší lidé povážliv nad tím kroutí hlavou a

dti z toho kárají. Že takový odrost blízkou záhubou národnosti srbské

hrozí, jest na bíle dni. Zvlášt osudné bývá pro školu, jeli v obci

njaký zámek nebo šlechtické panství; tu se obyejn stává, že kvli
nkolika dtem panským je škola úpln nmecká. Nejlepším dokladem

toho jest ves Rogenc v Khocebuzsku ; byla do nedávná úpln srbská,

ale co tam šlechtic Piickler založil velikolepý park a zámek, ponmila
se nejdíve škola a po té ponmuje se i obyvatelstvo. V osad Skjar-

bošcanské dávala knžna Klitzingová každému Srbovi, který nmecky
pozdravil, po šestáku, a hle národnosti srbské tam úžasn rychle

ubývá. Zhoubn úinkují také továrny a jiné závody prmyslové.

V nkterých obcích na Khocebuzsku je lid dosti uvdomlý a
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horliv ítá v srbských spisech prostonárodních, drže se pevn své

národnosti a svého rodného jazylia. Mnozí nenauivše se ve škole

srbsky ísti, nahrazují to soukromou pílí. Obtavý Polák A. J. Par-

czewski vydal za tou píinou nedávno svým nákladem malou ítanku
pro lid srbský, která je mezi Srby velice rozšíena. Bohužel jest dosud
mnoho srbských obcí, v nichž není ani lovíka, který by uml srbsky

ísti. Srbové mluví nmecky zvláštním dialektem, jemuž je tžko roz-

umti; mimo jiné vyznauje se zvlášt tím, že nevyslovuje se v násloví h;

íká se tedy auzlér (Háusler), argen (hergeben), abn (haben) atd.

Jak sami nmetí spisovatelé dosvdují, jest srbský lid zbožný,

poctivý a pracovitý. Dívky i ženy jsou pkn rostlé a svižné, hezkých

u zdravých lící „rjane, ble, ewjene," jak se o nich v národních

písních zpívá. Jinoši jsou též urostlí a silní jako rekové, tak že vtšina
jich bývá do vojska vadna. Z vtší ásti zachovávají, zvlášt ženské,

svj pestrý národní kroj, mají pekrásné národní písn a povsti, a

drží se pevn obyejv a zvykv od pedk svých zddných.
Národní kroj Srb v Dolní Lužici jest mnohein pestejší a roz-

manitjší než v Lužici Horní
;

jednotlivé osady mívají své krojové

zvláštnosti, tak že již po šatu lze poznati, z které osady kdo pochází.

Kolem msta Picnje takto se strojí : Mužští nosí ve svátek dlouhý

srbský kabát z erného nebo modrého sukna, který jest ozdoben v pedu
dvma adama lesklých mosazných knoflíkv. Pod kabátem vykukuje
pestrobarevná vesta, a okolo šíje vidti strakatou košili. Xa hlav
mívají obyejn vojenské apky, nebo namnoze jsou nebo byli vojáky,

jen nkteí erné plstné klobouky, školáci pak zvláštní epice (mcky).
Spodky, obyejn barvy erné, dosahují pes vysoké boty. Do kostela

nosí si každý zpvník a deštník, bez nhož nikam nevycházejí. Dívky
nosí krátké asnaté sukn rzných barev, nejvíce modré a ervené.
Kolem celé sukn vine se široká strakatá zástra, z níž v zadu jen

malý pruh sukn vykukuje. Zástru pipínají si dívky kolem života

dlouhou hedvábnou pentlí. Sukn bývá dole ovroubena rovnž hedvábnou
pentlí, která jest u dívek pestrobarevná, u žen a staen tmavá nebo
1 orná. Na prsou nosí dívky erné z vtšího dílu aksamitové živtky
a nad nimi veliké hedvábné šátky, peste kvtované. Hlavu kryje veliký

ozdobný šátek ve zvláštní tvar složený; mnohdy mají jím hlavu zavi-

nutou na spsob tureckého turbanu. Na nohou nosí bohatší dívky

-iihobílé punošky a sametové nízké stevíky, chudší mívají punochy
barevné a stevíce soukenné nebo kožené. Parasol je rovnž nezbytným
jejich prvodím; staré ženy nosívají místo parasolu velikou plátnou
picnu. Pi zpévníku neb modlitbách nosí ženské bílý šátek, jen staré

a chudé mívají šátek strakatý. Od tohoto kroje jsou v jednotlivých

osadách rzné odchylky, Košynjanky v okolí Komorowa nosí na hlav
malé strakaté epeky, kterým „kušawki"* íkají. Ve svátek mají místo

aksamitového živtku erné kožíšky s nafouklými rukávy jako katoliky
\ Horní Lužici ; ve všední den chodí v zim v lét bez kožíškv,
i ruce kryje až po loket bílá vyšívaná košilka. Podobn nosí se také

Sedlišanky, leda že mají sukn ješt kratší; tkají a šijí si je samy
.1 íkají jim „warfroki." Také v Rourov pedou a tkají si ženské až

.io-iil .any košile, sukné, zástt :y a J. Oblíbena jest u nich barva
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zeleuoervená, v post a ve smutku zelenoerná. Živtek je zpedu
tírohý a pikryt bývá erveným šátkem s bílými krajkami ; Šnrování

na živtku je zelenoervené neb zelenoerné, což velmi vkusué vyhlíží.

Na hlavách mají zvláštní epeky, jež „cankate mcy" nebo „karnety"

jmenují; jsou to epeky z pestrého sukna, po stranách a v zadu s tenkým
bílým dnem, v pedu se širokými bílými krajkami kolem do kola a v zadu

se strakatými pentlcmi, V mnohých osadách jeví se za našich dob patrná

snaha odíci se kroje národního a šatiti se modern.
Národní poesie lidu srbského v Dolní Lužici jest velmi bohatá;

nevytvoili sice Srbové žádných vtších písní epických, jako Rusové

a Jihoslované, za to mají pekrásné písné lyrické, které zaznívají

dosud líbezn z úst hezkých Srbek a jinoch srbských. Pi svatb,

pi tanci, pi pástv a venku na poli ozývají se sladké zvuky ná-

rodních písní a svdí o mohutném tvrím duchu národa srbského.

Melodie písní tchto mají jakýsi melancholický ráz, jako by z nich

vyzníval smutný osud národa samého. Záhy už dostalo se jim pelivých

sbratel. Nejvíce jich vydáno v druhém díle „Pjesniek" od Haupta

a Smolerja r. 1843; po té doploval je H. Jórdan a zvlášt dr. Muka,
jenž je v as. Ma. uveejíioval a r. 1877 zvláš vydal, konené v as.
Ma. r. 1882 novými rozmnožil (o sob r. 1883). R. 1882 uveejnil

ješt M. Horník dolnosrbské národní písn z rukopisné sbírky B. Mar-
kusa (t 1880), jež jsou dležitý pro mnohé varianty.

Také národní báje a povsti Dolních Srb jsou velice hojné,

ano mnohem rozmanitjší než Srb Horních. Mnohé z povstí jsou

zvlášt proto zajímavý, že v n národ ukládal skazky o své minulosti,

zejména o svých pedcích a o srbských králích. Pokud nám známo,

nemá mimo Rusy žádný národ slovanský tak bohaté a starodávné báje

o mythických bytostech jako Srbové v Dolní Lužici, Sami Nmci byli

krásou jejich tak okouzleni, že je s neobyejnou horlivostí sbírali.

Jmenovati sluší zvlášt Veckenstedta (Wend. Sagen, Miirchen nud aber-

gláubische Gebráuche, Graz 1880; Verhandlungen der anthrojiolog.

Gesellschaft in Berlin IX. X.) a Schulenburga (Wend. Volkssagen und

Gebriluche aus dem Spreewald, Leipzig 1880; Wend. Volksthum in

Sage, Brauch und Sitte, Berlin 1882). Velmi záslužno bude vydati

bohaté tyto báje a povsti v jazyce domácím
;
pokouší se o to se zdarem

H. Jórdan (v as. Ma. 1876, 1877, 1879).

Všimnme si krátce celoroního zamstnání lidu srbského v Dolní

Lužici a povr k nmu se vztahujících. Sotva že jaro nastoupilo svou

blahodárnou vládu, spchá vše ku práci do polí ; svižné Srbky odny
jsouce v pestrý národní kroj, který istotou a barvitostí vyniká, míhají

se všady v malebném skupení po polích, kam jen oko pozorovatelovo do-

hledné. Plejí len a pšenici pohybujíce se v dlouhých adách ; asto si ne-

smlý mladík radji zajde z úcty ped jejich ilými jazyky, jimiž škádliv

na kolem jdoucí pokikují. V noci ped prvním kvtnem spchají

hospodyn na louky a berou seno z cizích kop, dávajíce je každý den

po malém kousku kravám, aby hodn dojily. Této noci probouzejí se

také arodjnice, proto se dvée do chléva opatují kížky, po dvoe
a po cestách sypou se arovné bylinky a pes cestu kladou se napí
košata. Kdo se 1. kvtna narodí, ten všecko vidí. Pršíli toho dne,
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mže pak i tolik pršeti, že to až obilí škodí, pece bývá nouze o vodu.

Dni stávají se delšími a veselá senose se blíží. Mládež ist vyzdobená

vstupuje do malých lodk a postikuje se škádliv chladnou vodou.

Devt dní ped sv. Janem a den po sv. Jan sbírají staeny léivé

byliny. Dívky trhají vonné kvtiny a vijí z nich vnce, které se pak
ve svtnici chovají. Ulekneli se nkdo, nakouí se lístky neb kvty
z nich a nestane se mu nic

;
po jejich koui ztratí se také každý otok.

V noci svatojanské pálí se arodjnice a vyhánjí se z polí a píbytk
lidských. O sv. Jan nesmí se hrabati seno, sice uhodí hrom.

Nastávají žn. Jako za starodávných as žnou dosud Srbové

obilí srpem. Národní podání srbské, známou báji o Triptolemovi pi-
pomínající, takto vypravuje : Když se Slované po svém sthování v této

krajin usadili, vzdlávali pole a ekali na žn. Obilí bylo brzy zralé,

a Srbové zaali je srpem žíti. Když už byli v práci, pijel cizí vozka

a pidružil se k nim. Vida jejich práci, vzal z vozu kosu a ukazoval

jim, že se jí lépe pracuje než srpem. Srbové chtli' také kosy užívati,

ale jejich knží toho nedovolili, nýbrž chopivše se kamení, kosu rozbili

a Srbm rozkázali, by dále jako díve jen srpem pracovali. — Pi
posledním snopu zavzní veselý výskot a hlun se slaví obžinky. Ženci

pivezou se na voze peste vyzdobeném za zpvu a žert s pole do

dvorv, a hospodá je astuje jídlem a pitím. Na konec spojí veselá

písnika dudákova rozjaenou chasu ve víivý tanec.

Léto brzy pejde; již sklidila se otava, ápové a vlaštovice opouštjí

pohostinské chatky, a blížící se zima nutí k pilné práci. Ve spchu
dobývají se z lna zem brambory, a jednotlivé obce závodí o es, že

jich nejdíve dobyly. „Zemáku, pro tebe žiju, zemáku, pro tebe umru!"

volají se srdenou radostí Srbové, stojíli ped nimi na stole kouící

mísa bramborv. Posvícení (kermuša) slaví se okázale po ti i po tyi
dni; jídla, pití a tance je do sytosti. Pišel „šedý muž" a pokryl

celou zemi; byloli v lét mnoho práce, poskytuje zima ponkud od-

poinku. Nastanou pvabné pástky (paza), jež trvají až do popelení

stedy ; když se venku sníh v hustých vlokách sype a po celém tle

mráz probíhá, sejdou se veer pradleny k teplému krbu, na nmž
plane jasný ohe, a pi brení ilých kolovrátk zpívají pekrásné ná-

rodní písn, povídají pkné povsti a baví se zdravým vtipem a žertem.

Zatím co ženy a dti pedou, vyrábjí mužští rozliné náadí a poteby
hospodáské.

Devt dní ped svátky vánoními jest hojným povrám zasvceno.

Dívky na vdaní sbírají každý den devt louí, poítají je po zpátku od

devíti do jedné a »j)alují je, když se ve svatveer do kostela zvoní.

Pijdeli v tu dobu, dokud loue hoí, do stavení nkdo ze svobodných,

dostane se dívka za mládence, pijdeli ženatý, za vdovce. Tak to iní

i chasníci. Dívky vybíhají jako u nás ven na dvr poslouchajíce, kde

jaký pes štká : tam se provdají. Pi pástkách pinese se v této dobé

do svtnice houser, který byl tajné nkomu uzmut. Ke které dívce za-

bhne, ta ztratí vneek, a kam klove, tam se dívka vdá. Nejvíce

/vláštnírh zvyk rozšíeno je o štdrém veeru. Když se vánoky
/ peci vytahují, pokládají se na slámu ; sláma tato nastele se na stl,

n;i ni proste se istý ubrus, na njž klade se devatero jídel a ryby.
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Jsou to tato jídla: butra, sol, šmalc, slowky (švestky), zyrop, twarožk

(tvuroli), jetnilca (jaternice), mocawka (syrová oniáka), hlb a maso.

To se jí pi veei. Když se po veei na krbu rozdlal ohe, neb se

zaalo zvoniti na jitní (jutšnja), teba jen zaobaliti si hlavu bílým

šátkem a jíti devtkrát okolo domu : tu lze spatiti ve svtnici vše,

co se toho roku udá. Jednou uvidla dívka ve svtnici rakev, i ulekla

se tak, že za nkolik nedl ležela na márách. Také se leje cín ; máli

podobu hebíku, ume nkdo v dom, nebo jest to hebík do rakve.

O plnoci shromažují se na rozcestí služební duchové jako „plon" a

„kobud" ; kdo chce, mže si kteréhokoli z nich vybrati, aby mu nosil

štstí. Když jdou lidé z jitní, stílí se, aby krtci od stavení a polí

utekli ; lidé tesou stromy s peckovitým ovocem a položíce se na zemi

poslouchají na kmeni, co uslyší. Co znamenají, to se do roka vyplní.

Kdo slyšel hudbu, bude míti svatbu, kdo zpv, ume do roka. Též

obkládají stromy slámou, aby hodn rodily, a tesou jimi, aby jich

housenky nemoily.- Podobnj^ch zvyk povérených bylo by lze ješt

mnoho uvésti. Na popelení stedu šlehají se hoši a dívky bezovými
pruty, protože byl také Kristus biován. Staí sedali o tomto dni

v sud naplnném popelem. O masopust hospodyn tanily vysoko

vyskakujíce, aby se len urodil, v post 'však oblékají se v šaty smu-

teních barev, v nedli a ve svátek zpívají dívky na návsi nábožné

písn. O velikonocích zanou se opt zpívati veselé písniky, a jednotliví

zpváci chodí od domu k domu vybírajíce dárky. Také o velikonocích

konají se rozmanité povrtné obady, které jsou namnoze našim

podobné.

Všecky dležitjší události rodinné slaví se u Srb velmi okázale

;

jsou to zejména krtiny, pohby a svatby. Zvlášt svat])y odbývají se

mnohdy až nádhern ; trvají až pt dní. První den jsou oddavky, k nimž

jede ženich na žebinovém voze provázen jsa „bráškou" (družbou) a

hudebníky. Za ním jedou na bujných koních dva jeho druhové, a za

nimi veze se nevsta se svými družkami rovnž v žebinovém voze.

Po oddavkách je svatební hostina a potom tanec. Druhý, tetí a tvrtý

den vystrojí se zase dva obdy, pi prvním pije se Komorovské víno,

pi druhém pivo. Hudba a zpv obveselují svatebníky
;
pi tom se od

rána do rána taní. Pi %bd je všeho dostatek, co hosté nesndí, mohou
si vzíti dom, nebo hosté domácí chodí se vždy dom vyspat. R. 1884
odbývala se u Komorová taková velikolepá svatba, jež stála okolo

4000 mark. Pátý den peváží se nevsta do domu ženichova. Za našich

dob jest ovšem taková okázalá svatba již ídkou událostí.

Zbývá ješt zmíniti se o píinách, jež podporují v Dolní Lužici

ponmování lidu srbského. Hlavní píinou jest za našich dob veliký

nedostatek srbských knží. Pípadn poznamenal jeden dolnosrbský

fará o vlivu duchovenstva toto: „Es liegt in der Hánden der Geist-

lichkeit das wendische Volk so recht schón ins Deutsche hinuberzu-

leiten;" a zkušenos to jasn potvrzuje. V osadách, kde není srbského

faráe, ponmuje se lid úžasn rychle. Pro asi Srbové sami nehledí

tomu odpomoci dávajíce syny své na studie? Protože lid venkovský

v Dolní Lužici je pomrn chudý. Mimo to, jak dokládá dr. Muka,
tžko jest a nesnadno takovému venkovskému hochu dolnosrbskému
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s prospchem na vyšších školách studovati, protože rozum jeho nemohl
se pirozen v nižších školách na základech srozumitelné mateštiny
vyvíjeti, nýbrž byl nucen od malika jako papoušek bez rozumu a

smyslu z pamti se uiti a jako stroj mechanicky pracovati. V Dolní

Lužici studují pouze synové duchovních a uitelv, a ti bhem svých

studií e srbskou zapomínají a zídka kdy již k ní upímnou láskou

a náklonností pilnou. Zkušenost uí, že práv z venkovských ddin
vycházejí horliví buditelé národní; takové intelligence z jádra lidu

vykvetší postrádají Srbové Dolní, Uitel srbských jest sice znaný
poet, avšak jsou po vtšin sami bez národního vdomí a nejsouce

podporováni od fará, spíše mládež srbskou ješt ponmují. Ano,
vtšina jich ani toho neiní, co jim sám školní zákon káže. Po výnosu

pruského ministerstva kultu a osvty má se srbským dtem náboženství

mateským jazykem vykládati, a aspo srbsky ísti mají se dti na-

uiti ; ale to se bu z pohodlí, bu z neznalosti a z jiných ješt píin
nedje.

Za dob našich úsilovnji se zaíná pracovati o povznesení ei
dolnosrbské, a to zvlášt pispním národovc hornosrbských a velikého

pítele Dolních Srbv, obtavého Poláka A. J. Parczewského. R. 1880
utvoil se pi Maici Serbské v Budyšíu „Dolnolužiski wotrd" ili

„Kniglowne Towaišstwo," jež rozptýlené vlastence dolnosrbské sou-

stedilo v jeden mocnjší šik a usnadnilo vydávání laciných knih pro

lid. Již první rok pihlásilo se asi 200 sedlák, nejvíce z okresif

Khoebuzského, za leny spolku tohoto. Rovnž zakládá se spolek po

spsob hornosrbského „Towastwa Pomocy za studowacych Serbow,"

aby se mohli podporovati dolnosrbští jinoši ve studiích theologických.

Také na braniborské provinciální synod v Berlín r. 1884 horliv se

o tom rokovalo, a konsisto slíbila podporovati studující mlád/ srbskou.

Rovnž povolil pruský hornolužický snm r. 1884 uritou sumu penz
k témuž úelu. Jest se tedy nadíti, že se pomry v Dolní Lužici ve

prospch Srb ponkud zlepší, Dostaneli se lidu horlivjších uitelv
a knéží, nauili se aspo srbsky ísti, probudí se jisté ze smrtelného

spánku, v njž ho vkové ukolébali. Lid, který dovedl až po naši dobu
národnosti své uhájiti, lid, který zachovává po drahnou adu let staro-

dávné zvyky a obyeje i národní kroj, lid, který má pekrásné písn
a povésti národní, lid ten potebuje jen mocnjšího podntu, aby se

zas;; cítil býti národem srbským a vážil si své rodné ei.
Vzdlavatelé lužickosrbské literatury konají vbec v úzkých mezích

své národnosti a pi skrovných pomckách dílo, jež hodno jest vší

úcty. „E pur si muove!" pravil kdysi Kraszewski, j)ojednávaje o skrov-

ninkéni písemnictví lužickosrbském, „sklome hlavy ped nimi." Ale

hleme jim také v jich obtavých snaliách ku pomoci pispívati ; nej-

více jim pomžeme, podporujíce jejich Maici a Towastwo Pomocy
za studow. Serbow.
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Zdo s koho?
Kiiltiiriii obrázky,

kresli

dr. Zikmund Winter.

oku 1563 devátého dne msíce bezna, ili jakož tenkráte íkali:

^^ ve stedu po nedli reminiscere, ml arcikníže Ferdinand pebývající

na Kivoklát nemalou zlos. Sedl v rytíské síni v okn s panem
Ladslavem ze Šternberka, jemuž byl dal ped temi lety hrádek

ke správ, *) a bylo patrno, že není v míe dobré. Jednou rukou
makal velice upímn jaspisový španlský šál v stíbe sazený, a v hrsti

druhé držel pohár z mušle moské, zlatý a s umlým pikrývadlem, ale

nepil z nho. Mrail se. Na stolku ped ním ležel rozvinutý neúhledný

list Rakovnian poddaných, v nmž dostaveno bylo slovo za slovem

toto: „Kdež nám psaní iníte z poruení Jeho arcikníž. Milsti o n-
které ptáky zpívavé, abychom dali je s pilností u soused našich vy-

hledati : k nkterým sousedm jsme posílali, kteí by takové ptáky

jnli, ale nenašli jsou se doma, než tak chceme uiniti, jakž nejprve

doma budou. Datum v Rakovníce ve stedu po nedli reminiscere

1. P. 1563."

Kopie tohoto listu zapsána jest v kopiái missivarum rukou radního

písae a slovutného básníka Davida Crinita, ale ani historik, jenž ho
z prachu archivního vyváží zasutý ven na svtlo boží, ani z vás toucích

nikdo tomu listu nerozumí, nercili aby pochopil, pro arcikníže na mysli

se tou škartou žlutou zjitil tak velice. Ba ješt více dím ! Kdo hodn
vroucn nemiloval, tomu niemu, o em se te níže vysvtlíme, nepo-

rozumí, bychom vykládali tebat jazykem sv. Jana Zlatoústého. Ó že

jste jí nevidli, když tu ješt ped chvilenkou byla v gotické síni po

boku arciknížete Ferdinanda! Staí pohané pravili, že rže byla pošla

z krve Venušiny — a vru Kivoklátská rže — panna íMlipína —
pošla z krve Venušiny. Všickni vrstevníci zpívají o její andlské kráse

chvály neobyejné, vypisujíce i nžné hrdlo pannino, jež rudé víno ru-

bínem zrumovalo, a my víme jim vrné, akoliv obrázek její ve

Vídeské sbírce Ambrasské jinae zalhává. Kdy byste ji ped chvílí

byli pozorovali, ana majíc na sob spodní rouchu hedbávnou, se sítkami

zlatem skvostn vyšívanou, frtušek moské barvy a nebeské, ped-
niku zlatem a perlami krumplovanou, ze sín hodovní vychází krokem
lehounkým jako víla, kdy byste byli pozorovali, kterak z hustého

snhového obojku španlského spanilou tvá na odchoz obrací k muži

milovanému : pochopili byste rázem, pro že odnesl sob pes otcv
hnv vrkavý holoubek císaský z dalekého Augšpurka mšanskou dvici

Filipínu Velserovou do lesních tišin Kivoklátských. A jinae byl

') Datum vzdání tvrtek ped sv. kíž. 1560.
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Ferdinand na ženské pohlaví vbec velice laskav a dvorný k nmu
poade : \) nicmén Filipínu, kterou zasnoubil sob za manželku nejprve

ped bohem, potom i ped lidmi, miloval nade všecky ženy nejupímnji.

A te snad pece pochopíte nemalou nelibosí zamilovaného knížete ku

prosaickému psaní Rakovnickému. Filipína, kterouž na hrad a ve vkolí

daleko široko zvali pannou, ") porodila loni dvojátka ; akoli pak dítky

malinké ob záhy zhynuly, nicmén za ten dárek odsluhovati se chtl

manžel dárkem jiným : že mladá paní peráda poslouchávala zpv ptaí

a od smrti svých dvojátek stále truchlila, byl by jí Ferdinand svolal

na hrádek skivání a slavií národ ze všech hvozd Kivoklátských

až do posledního hrdélka. Njaký malý pvecký spolek již sice sídlil

na > slaviích stezkách" nade hradem, myslivci na rozkaz fotmistrv

také nco malikých odjinud sehnali pvc, ale z Rakovníka od mšan
doufal arcikníže koisti nejvtší a nejvybranjší. Avšak nastojte ! Na
míst koncertist toužebn a jist ekaných pinese posel list prolhaný,

že není soused doma! Arcikníže pravil Šternberkovi : „Pi ran ne-

snáší se omluva jejich býti slušnou — mne, mne, svého ddiného
pána odbývají zbytenými výmluvami, jalovými, smšnými!" A pi tom

nabral elo víc než prve.

Pan Radslav nekrotil hnvu pán, než na Rakovniany spíše po-

sazoval ka: „Patrno, že lživá to zpráva. Tou dotvrzovati se nestydí

ta chasa svoji necUu k žádosti arciknížecí! Co tu píší, na pravd ne-

stojí, bu jak bu. Já je znám. Všecko vždy inívají na vzdoru. Necha
V. M. pováží toto. Oni nepi sic odvislosti své na hrádku, ale ode

dvou let, co hrádek v zástav Vaší arcik. Msti jest, a já správím

tady: nechtjí mnou dáti sob saditi konšely, dovolávají se poád ko-

mory královské, že prý na té jsou odvislí — lidé soudu neprozetel-

ného — chytnou lišku za ocas!"

Arcikníže neposlouchal. Myslil na ptáky zpváky. Pan Šternberk

toužil po chvíli zase: „To jsem V. Msti doposavad ani nepovdl, když

jsem onehdy deset slad pšeniných aby mi propjili žádal, vzkázali

mi špiaté, že není nic divného, když takového potu slad jených
chci, vždy prý mn jich nedostatkové a nemožnosti známy nejsou —
a pidavše ješt nkolik štiplavých eí poslali mi slady dva po ló

stryších. Žebrota!"

Byl to opravdu zvláštní pomr mezi Rakovniany a hrádkem.

Oni byli ovšem msto liradecké, závislé na Kivoklát, kamž platy,

i roltotami byli povinni. To bývalo jim jak tak snesitelno, dokud hrádek

býval královským, nebo tím bývali mštnjné aspo prosteden také

královskými. Ale jakmile pišel byl kdy hrádek v zástavu, bývalo jim

') Viz Dvorskí^hi* Staré památky žen a d<er ooských. Aiii<''ka lukrárka psala

mu HŽ do T\rol. „že jej miíuje jako své nejiiíilejši srdíko a svélio lu-j-

milejAiho panáka."
-) Dustalo so nim do ruky psaní Rakovnických méátnín, psané v pond.

po sv. .lilji I5f)4 ni-Kzcnémii panu „VAcslavovi Žišovskýmu z Andyn,
Jpjí Milosti panny Kilipíiiy liomistru,'' z nrhož \/a*. porozumli, „žo .Vtinn

dceru Malého Vaka od mcsiu Kakosiiiti ncvypovdéli, a že ona, za niž

S)* pimlouvá panna Filipína, u rodid m/c pi mst býti, pukiul liy se

ádné chovala." V kopiái llakov. lit. E. Tento list je spolu (iiikn/om,

že Filipína ujímala se utlaených lidí poddaných.
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velice proti srsti závislými býti na nekrálovském njakém pánovi.

I protož vymohli sob úsilnou prací a nemalými prosbami r. 1538
majestát, že mají konšelé, kdy koli by hrádek byl zastaven, sázeni

býti z komory královy, jinae ovšem že posadí je vezdy hejtman

hradecký. ')

Léta tedy 1560 hrádek dostal se do správy Šternberkovy a jeho

ženy Kateiny. Jizlivý pan Lacek zašel s Rakovnickými ihned drsné,

chtje na nich to a ono, ehož oni se zuby nehty ovšem tuze bránili.

Lacek žaloval ; Rakovnití žalovali. Asi jeho prací bylo, že jim Rakov-
nickým z komory královské vzkázali r. 1562, že jsou lidé sedlští a

kmetcí, nadež horšího úrazu jim uiniti nebylo lze. ^) Tenkráte poruil

arcikníže, aby mu majestáty, k nimž se táhli, Rakovniané položili, že

do nich nahlédne. Ponvadž bylo nezbytí, uinili tak velice opatrn,

ale když jim privilegia nejsou s hrádku hned vydána zase, žalovali až

u císae. Císa kázal, aby jim vrátili privileje, a mšané Rakovnití,

tvrdohlaví, paliatí s patrnou radostí zapsali sob ve své pamti : „1562
ve tvrtek po stredopostí privilegia msta, kterak z poruení knížete

Ferdinanda nejprve na Kivoklátu ped panem Lackem ze Šternberka

a potom ped radami komory království eského položena a tam tém
pl léta držána byla, z poruení J. M. císaské jsou zase navrácena

bez umenšení a dom pivezena skrze Jiíka Malého, primasa, a Davida

Crinita, a nazejtí jsou do šneku v truhlici zelené okované vznesena,

klíové od západních zámk dány ku schování jeden Jiíkovi Malému
a druhý Janovi Malinovskému, od visutých zámk jeden Divišovi Rubí-

noví, druhý Vácsl. Polívkovi. ^) Majetky byly tedy v pevné truhlici,

ale pan Lacek nepestával sužovati Rakovnian, a to je asi výklad

k tomu, pro poddaní „sedlští" mštníne Rakovnití ani k žádostem

arciknížecím nebyli ochotni. Možná tu snad íci již naped, že nevra-

živos na obou stranách zrostla konen tou mrou, až vypukla r. 1566

') „Ferdinand z boží milosti ímský, uherský, eský král, infant v Hispanii

atd. Opatrní vární naši milí! Jakož jste na nás skrze posly vznesli,

abyihom toho dopustiti ráili, aby úadové konšelští Rakovnití v zHzene

komoe naší království eského obnoveni býti mohli, i védéti vám dáváme,

že to proti nám nic není, aby ti úadové, dokudž zámku Kivoklátu jiní

v držení jsou, skrze komoru naši obnovováni a sázeni býti mli, nýbrž

naše povolení k tomn dáváme; než kdy by kolivk zase zámek hrádek

Kivoklát k vlastnímu držení našemu pišel, tehdy tch úad obnovo-

vání pi starobylém poádku zstavovati a to jmíti ráíme, aby úedník
náš, který by tu na hrádku byl, takové konšelské úady sám sadil. Dáno
na hrad "Pražském v pátek den sv. Albína 1538." Mstský kvatern nesoucí

na libeté . 125 v arch. Rak.
') Rakovnití psali r. 1562 do Prahy, „že nkteré osoby stavu rytíského,

majíce dvory pi mst pod šos náležející a jsouce dlužni sousedm, po

astém napomínání platiti zanedbávají. ** Rakovnití žádali v té vci ko-

moru „za nauení, ponvadž as pidešlýcb od komory v pochybnostech

nauení dosahovali." A komora jim odpovdla hrozn nezdvoile, jak

nahoe doteno. Rakovnití složili odpov v archiv a zapsali sob: „Ta

otázka jest zase však otevena odeslána, a na ní povrchné pod titulem

napsáno, ponvadž se to sedhkých a lidí kmetcích dotýe, tehdy se žád-

ného nauení na to dáti nemže, a tolar pi poslu se zase odsílá. 13. martii

1562." Kopiá Rak. lit. E.

') Kvatern knih mstských . 125.
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ve zjevný boj. Arcikníže zakázal Rakovnickým královský les, což jo

modern eeno víc než „stav obležení," ponvadž Rakovniané „krá-

f lovským zbožím" na všech stranách byli obestoupeni. Zkrušení mšán-
1 kove žalovali u císae. Po dvaceti dlouhých trapných letech Rakovniané
>1 vybojovali sob za nemalé peníze úplnou neodvislos, tak že r. 1588

;,
piteni jsou k mstm skutené královským.

Však vrame se. Roku toho, od nhož naše vypravování zaíná
se, ovšem nebylo ješt zle. Arcikníže Ferdinand, zdá se, že byl dosti

veselý pán. Zlobíval se chvíli, a pak se zas utšen vyjasnívalo. Onoho
dne, kdy Rakovnití vzkázali, že pták nedají, ponvadž nejsou doma,

kníže maje spanilou Filípínu v srdci a ptáky zpívavé v hlav, vypouštl

mnohá slova netrplivá, pi emž „trinkšír z mušle moské" nkolikráte

dopadl tvrd na dubový stolek v okn stojící. Však náhle kníže vstal,

oko šlehlo bleskem, pistoupil k Šternberkovi a udeiv mu na rameno
dl : „Poslechni, Lacku, co mi vstoupilo na mysl. Ty snad pozoruješ

sám již drahný as, že Filipiua je asto pevelice trudná. Od té doby,

co jí zemela dvojátka, stýšt se jí tu víc, než bývalo druhdy. V tch
lovech, co jsme tu nkolikero zpsobili hluných, nenalézá oblíbení.

Odjedeme do Tyrolu — ale než odjedeme, mám oumysl ; zvdli se,

pipravím Filii)íné rozkošný den — jaktživa tolik se nezasmála —
ty spomoziž, že?" Lacek se dvorn sklonil, chtl dotazovati se —
ale arcikníže chutn chodil po dlouhé síni semo tamo, a oi mu hrály

radostn ve všecky písniky.

n.

Rakovniané chystali se ve stedu po reminiscere k jarmarku.

Venkovského msta jarmark ped temi sty lety! Tent stojí za po-

dívanou. Poslyšte zprávy o pípravách. Už od pondlka byl po všech

liíinách v mst šum a po ulicích a v námstí dus. V dílnách pracovali

všude o pekot, aby k jarmarku se vším byli na hotov. Na rynk

pinášeli tesai prkna z radnice a z haldy obecní vozili trámy, z nichž

vstavovali kotce temi adami po délce. K té práci picházeli ob as
nkteí ze starších cechmistr i)rohlížejíce k tomu, aby kotce jejich

emesel na tom míst vstavily se, kde bývaly od lidské nepamti a

nad to aby v ureném stály poádku, tak že dležitjší emeslo stany

mívalo v iilavách dlouhého rynku Rakovnického poblíže kostela, emesla
ostatní po vzácnosti své adou dále. Cizí emeslníci a obchodníci stá-

vali teprve po domácích. Všeho toho vrchní správu mli tyi jamareuí
ouedníci ped každým trhem k tomu z niéšíanstva zvlášt naízení.

Kterýchž nejprvnjŠí pée byla dáti rozepsati zprávy a pozvání mstm
sousedním o tom, že bude trh a kteraký. ')

i^

•) Psávali do Prahy {.slovutným a mnoho vzácné poctivosti"), Plzeským,
Kadaským, Žatfíckým, Lminským, Shinským, ííerounským („slovutným a

opatrným"), Žlutickým, Chcimutovským, Kralovickým („moudrým a opa-

trným") a Jesenickým (už jen „opatrným"). Tituly v zAvorre dostavené

zapsal sobe na pamé( mstský písa, aby se uikdaž nezmýlil.



778 Z. Winter:

Zatím co stavny boady nebo kotce, nesli ouedníci jarmarení
spolu s panem purkmistrem, místo v tom msíci držícím, mstskému
dkanovi jarmarení i)octu, což bývalo na poátku století XVI. j;roš
tinácte, pozdji nevíme o kolik více. Bylili s dkanem i)áni mstští
na štíru — a to bývalo poasto — zapomínali oné pocty rádi, ehož
jim pak dvojctihodný pan dkan písemn a slovy dosti ráznými pi-
pomínal. Dejme tomu, že o jarní jarmark r. 15G3, jejž tu vypíšeme
obšírné, llakovniuné svému tehdejšímu a zánovnímu dkanovi, Janovi
Žateckému, povinnou poctu již ped jarmarkem vyplnili vérué. Rector
scholae došel si pro jarmarkales sám.

V týž dotený den pondlní ouedníci jarmarení povolali ped
sebe na radnici branné ty mstských bran, jimž dali rozkaz, jak

opatrnými býti za doby noní obzvlášt, nad to i)ipomenuli, že v tch
dnech jarmareních formani cla nespravují, aby jich tedy nestžovali

;

pozor aby mli pilný na podezelé píchozí, stupky, tveráky, a tm
aby vstupu zhajovali. Potom je ouedníci prospustili s dostateným
napomenutím, aby vstavili nade tvrzení v brán anebo na obrubu,

z tesaného díví všude na kranclích zdviženou, praporce plátné a

barvené na znamení, že se poíná trh.

V outerý, když stály už kotce na hotov, šel pan primas s Da-
videm Crinitem, písaem mstským, stánek od stánku pospolu s úed-
níky jurmarenými, a David podle starého privilegia pánm ukazoval,

které emeslo kde ujme místo. „Hic pistores, pekai, hic sartores," jal

se hovoiti písa a básník, „hic pelliices, hic sutores." — „Nikoliv

snad!" vece primas na odpor, „vedle kožišník nestávají hned ševci

a ílekýi, než krejí a ped nimi tamhle ke kostelu kolái!" — „Však
dobe tak díš," odpovdl Crinitus, „už vera hádali se tvrdé mezi

sebou kolái a krejí o pedek. Jan Beran, jich krejí cechmistr, do-

zvdl se prý onehdy, že krejí Lounští nebo Slánští v tom nikomu
nedávají naped, a protož posazuje svj cech proti kolám. Vždy
dnes nejrannjším jitrem nabhli na mne, a já musil otevíti stará

registra a ukázati jim na starobylou zvyklos. Na tom pestal Beran,

ale pokoje nebude!" — „Tedy tamo rotifices u samých škol," jme se

te mluviti primas, „naproti nim hned z kraje soukenníci."

Za pány volnji kráeli cechmisti rozliných emesel a obstupo-

vali v rukou majíce registra stánky sob vykázané, podlujíce jimi

mistry svého cechu po pednosti tak, jak kdo ped kterým pijat byl

do poádku.
Zatím co se to všecko dlo, v bránu Pražskou vjíždly Pražské

šmukýky a epáky, jichž nemalý hlahol rozhlašoval se už na ped-
mstí. Pražské pedmstí práv tehdáž se ponejprve dláždilo, a to

Pražankám nebylo vhod. Nezdvoilý kámen dláždcí všude rozházený

brkal jim, na vozících sedícím, dušikou. V malé chvíli nový hmot.
Vjíždl po zdvihutém most do brány vz hromotluk velikánský, jemuž

na obou bocích visely soudky etzy spjaté, a v tch bylo zboží. Na
voze vydávaly od sebe rozmanité zvuky svícnice, špendlikáky a obchod-

nice s vcmi tkanými. Vz byl jimi pln. A za nimi zase nový vz se

pišramotil branou Pražskou, plný lidmi obojího pohlaví, obtžkaný
tunami ili soudky velikosti všelijaké. Muži na tních sedící aneb podle
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vozu kráející byli vážní mšané Pražští: obchodníci „vcí chlupatých"

ili kožišiiíci mající v sudech lišky, spratky, kuny, soboly i lasiky;

s nimi byli tu suken krájei. Skromn mezi zámožnými lidmi tmi
posedal nkterý flašný nebo plechu Pražský, jemuž dopáli kousku
místa na voze. Na tyto soukenníky Pražské mívali loti v lesích nej-

vtší zálusk. Onit vozívali vzácná sukna cizí a drahá, jakož na trhu

zejtra uvidíme. Máme nkolik zpráv z archivu Pražského ped rukama,
že lotíci, jelli vz se soukenníky sám mimo karavanu, a nkdy ne-

lekajíce se ani celé karavany jarmarené, cliut vpadli a jedni uhro-

zivše zaleklých stelnou zbraní volali: „Budte tiši, sic hned k vám
zapálíme!" Druzí zatím zutínali soudky s drahocenným zbožím od bok
a po té všichni zase v les upalovali za klidné resignace okradených
jarmareník, ale velikého náku a hlaholu žen, kterým tebas z jich

voz nevzato nic. *)

Také jinými branami již vjíždli hosté. Vysokou branou severní

brali se soukenníci Žatetí, Karlovarskou cínai ze Slavkova a jiní

všelikterací lidé. Nkteí už dnes platili úedníkm ungelt a clo bud
na hotovosti nebo kouskem zboží.

Na hospodách bylo hluno. Hostnice se plnily a stáje také.

Peliví hospodái nabryndali opatrn pivo už vera, a dnes dvata
s tží už postaují obsluhou. Plechá pod hebík neupímn cejcho-

vaných a hubatek schváln dovnit natluených, aby málo se vešlo do
nich piva, dnes nechává šenký ješt v „stoku" v záloze. Však zejtra

pijde as.

Kramái nižšího ádu pivezše se ženou ve vozík zapraženou
krámeek i s dtmi svými, zaujímají místeka v postranních ulicích

pi rynku, kde jarmarení ouedník jim ukázal. Tu jali se ihned, jakž

pijeli, vybedovati svoje poklady. Dti vyskákavše z vozíku rozbhly
se po mst, b.\ste pátrajíce, kde by se co uloviti dalo. Nastala také

už práce mstskému rychtái a jeho pacholkm ili mstské policii.

A což div to! Vždy už na hoenním rynku Pražské šmukaky jsou

v sob. Jedna strouhala bláto od svého stánku na stánek sousedin,
a tím se to zaalo. „Ty lotryn šárecká, formanská, dám ti, že se za

uchem zadrbeš!" — a již jí prala rukama nad hlavou, ale jen povtrn.
„Kdy by nebylo tch dobrých lidí tady," tím mínila zevlovae, „já
bych ti povdla, kdo jsi, lotryn!" — „Mj ty pokoj, však já ti

povím, kdo jsi sama, do Kolína nesmíš, do Pardubic nesmíš, páni za-

povdli." — „Hyn, hyn, sezpívejte sob, mošny!" volal mezi n vý-

rostek Rakovnický, „sezpívejte, umíte dobe!" — „A té šlak petrhne,
klacku!" zvolala první enice. — „Ty budeš tu jednou primasem,
nedostanešli se prve na kolo!" kiela druhá. Lidé se smáli, a již tu

byl rychtá. „Co, co jest?" — „I nic," jala se mluviti Pražská šmu-
kýka, „právo na nás nemusí hned jíti s palikou, já tu strouhám
bláto, a kmoška mi tu pomáhá. Však jste mli sami Jlakovnití bláto

strouhati dáti. Platíme dost!" V tom pikvapí pacholek rychtáv a pi-
šeptá slovo. Rychtá nechá hubatých žen a rue spje pry v stranu

jinou, kde opravdu dl se skutek zapovdny: nkteí z píchozích

') Taková scéna zapsána v knize arch. Pražs. . 1018.
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obchodník s vcmi jali se obcházeti vedle dom nabízejíce je k trhu

a prodávajíce komu vdk. Takové tržení po domech, prve nežli as
náležitý nastal, byl nespsob tuze trestaný, ponvadž jiní obchodníci,

práci vedouce stejnou a náklady iníce jako jiní, pokoutním trhem

škodu brávali, a nad to ucházelo obci jurmarené. Podomní obchodník

prodav, z toho nic k obci nepoplatil. Tento nešvar býval všude provo-

zován, *) akoli horliv zase a zase bývalo zakazováno ped vyzvonním
„frejdu" nikoho na trh nenabízeti.

Rychtái^ mstský Jan Šmardoch pepláknul cizího obchodníka žilou,

a pochopové již ho vedli se zbožím v putn složeným do mstské šatlavy.

Ale už pomalu vycházely tmy z les Kivoklátských a poaly
rozvalovati se nad mstem. Byl veer a hnedle noc. Kolik slevilo se

z hlaliolu na rynku a v ulicech, o tolik ho pibylo v hospodách.

Rychtá se sluhami svými obešel msto podle i)arkán a odhánl
žebráky a pobudy, kteí se byli k mstu pibrali a tiskli se v brány

marn. Byli to žebráci se zvoneky i beze zvonek, o berlích i bez

nich, zdraví i vedy osutí. Nkteí ukazovali rychtái fedrovní na žebrotu

listy, ale dnes nepál rychtá nikomu vstoupiti do msta. Odhánl
všecky. Ale odháka nesla malou platnost. Kdo byli podezelí, utekli

ovšem honem sami, ale jak pán bh zejtra dá, sejdeme se s nimi se

všemi a mnohými nad n jinými ve zdraví zase.

Popadlli rychtá pece u nkteré brány nkterého chodce žebra-

vého, an neml „cejchu" ze svého msta anebo listu fedrovního, svedl

ho do šatlavy, odkudž pak vypustili ho, nebyloli jinaích „potah," **)

po jarmárce zase. Takž se stávalo, že mívali Rakovnití hosti v šatlav

už v pedveer jarmarku svého.

III.

Ve stedu za jitra nejrannjšího bylo na trhu velice živo, a života

stále pibývalo. Picházeli do msta lidé vesnití, staí, mladí, drobotina.

Jedni pišli, aby koupili, jiní, aby prodali. Na zákostelí, kdež byl trh

') yami Rakovniané tak v Praze sob vedli. Aspo to vysvítá z tohoto

listu, jejž r. 1569 v pondlí po sv. Ti'0jici do Prahy ])íší na svou oistu:
„Na stížnosf soukeiiník stár. i nov. msta Pražského do soukenník našich,

kterak by na ul)h'žoní jicli vlnu ped vyzvonním frejdu lidom pespolním
prodávali, kdež pi tom žádají, abychom jim v známos uvedli, aby do
mst Pražských vlny prod vyzvonním frejdu kterhožkoli jarmarku voziti

nedali a pakli by pivezli, tehdy pespolním lidem, prve než by fn-jd byl

vyzvonn, neprodávali, dáno nám to za odpovd, že oni za pamti své

ano i pedk svých toho jsou užívali a vlny do mst Pražských, když se

jim píhodný as udal, voziti dali a svobodn, nic toho, což by se ungeltv
J. C. M. i obecních dotejkalo nezmenšujíce, prodávali. Jsme té nadje, že

ješt toho užiti moci budou." Z listu poselacíoh r. 1568.

') U píkladu chytili r. 1638 o jarmárce lovka, o nmž píší do Žatce:
„njaký Šimon Hobrmon vedle zvyklosti své za žebráka se vystavujíc

se zvonekem chodí a nmým se dlá, až na ovín postižen jest, že
mluviti mfiže : ponvadž v podezelosti ped množstvím let u nás skrze

jednoho takového mnoho zlého v kladení oh vyhledáno bylo, téliož

Simona jsme vzením stížiti dali." Ponvadž se pravil hýti chmele m-
iem v Žatci, ptají se Rakovnití tam, znajíli ho. ísti lze v kopiái
Rakov. na rok 1620.
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dobytí, vedli muozí vesniané dobytata panská i svá. Tam volili sob
stanovišt. Nežli pjdeme sem a do krám v lidské to vlnobití, naštívrae

bonem stranou v ulici krámy eznické, ponvadž je ezníci brzy zavrou

a odejdou na trb dobytí. ezníci jsou mimo sladovníky nejpednjší
emeslo, to je svatá pravda, ale hezkýcb krámc masných nemají. *)

Ale neš — vejdeme v n. Pedem peteme sob list z rady mstské
tymi hebíky pibitý práv uprosted eznických kotc, abychom zv-
dli, po em usazuje se libra masa v tomto kvartálu. A tu teme

:

„Z uherského vola nejdražšího masa libra po 18 denárech, z eského
vola po 10 d. (asi 13 kr. našich), nejhoršího masa po 14 denárech."

Kdy bychom se optali pedního z ezník Moutviky, jeli s tou sazbou

spokojen, odpovdl by zajisté, že nikterak: nebo usazuje se jednou

na tvr léta, a vl krmný i honný jest v tom témdni za 4 kopy, týden

potom za pt kop. (Kopa tenkrát asi 6 zl. našich.) Ten stesk námi —
znajícími obmysly eznické a rozliné pkné fortely pedk i potomk —
nehnul by mnoho.

V tom již picházejí dv radní osoby na to volené a naízené,

aby se pesvdily, djeli se všecko všudy vedle ádu. S nimi spolu

pišli dva koželuzi starší, aby stržili pro cech koželužský kže. Usazeno
bylo, že kže z nejlepšího vola nemá dražší býti nad pl druhé kopy
;i 10 groš, kže telecí néjdráže za 12 gr. míš., skopová i s vlnou

/Ai 12 groš a oholená 8 gr., jehní kže nebo spratek néjdráže za

»» gr. míš. '^) Nastalo smlouvání. Proti sazb nebylo ovšem lze nic na-

mítati, ale hádali se ezníci s koželuhy o dobrotu kže. ezník každou
kladl za nejlepší. Již tu picházeli v masné krámy starší cechovní

z emesla mydláského a svícnického, aby stržili lj. 1 ten býval ku-

pován po té sum, jakž se kterého kvartálu kámen loje nebo centný
usadil od znalc k tomu naízených. V tch dobách prodávali v Praze

centný loje asi za 6 ko]) néjdráže. Zase s ezníky tu a tam v kotci

leckterés nastala hádka o lj, jeli dobe vyžlázovaný ili nic. Ale a£

s<^ hádají, my víme dobe, že svícník peasto loje zlé na svíkách
(ihulí dobrými^) a vydlá zišek pkný pece dj se co dj.

Zanechme ezník, ouedník k nim dohlédajících i mydlá a

svícník a pojme do trhu na rynk.

V hlavách podlouhlého velikého námstí vcházíme v boudy sou-

i.i iinické, kde vedl se kroj suken všelikterakých. Tu již záhy z rána

spousta lidí ohledávajících, smlouvajících a tržících. Drahá sukna, totiž

lindiše, flandery, šiptuchy a vlaská sukna, leží tu podle hrubších na
hromad. eská sukna svorné tulí se k suknm nmeckým. „Nechat
zdáví eská sukna tyhle cizí lindiše !" pravil jeden venkovan ke druhému,

„mn jsou vdnjší suknu eská!" — a již piátui)uje ke krámu
ohmatávaje sukno. „Kolik groš kladeš sob za loket tohoto sukna?"
ptal -;•• finiliv vctikovufi krojíc. — ,.1(5 groš!" /'(''it rwlveta, „IG

•j i'l^l ii;i nraiJck r. 1071 (i diivi koiK-e: , ezníci jsmi tolin oiimyslu, iil»y

rozhoíce ty staré, nrforeiuné krámy, jin*'; nové, 8pAKol)iH'ji i ozili)lin(\jíii

z gruntu postavili." Kftpiár.

') Viz ád Kddolfa rísah' z r. 1678 ve sbírce chaos v iirchivu Fražskt-in.

*) Tiik B«' Hspoú zakazuje v instrukci ezník Pražských \Ti~^ !'^l • lilt

s»T. monior. . .H'2(í fol. 20 v archivu Staroméstskéni.

OSVftTA 1S8Í1. <J.
bi)
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groš, tatíku, je dobré, v celém trhu pohledej lepšího!" A již rozva-

zoval obchodník kus, stroje se krájeti a tržiti. Sedlák nic, hmatal po-

ade ; druliý stál. Tu pijde k mužm selka. „Za je loket zeleného —
tuhle jako ten?" — „Po dvanácti groších, kmošiko milá," odvce
prodava, „toto olivové dám po 11, toto hebíkové po 12, vleku

dám loket po 10, a zlatého sukna po 6 groších — tof pec jako za

pác — jako za bukvici — tu v Rakovníce nedostanete nikdaž suken

barevných, tržte tedy, když tu pkná píhodnost!" Prodava mluvil

a zase mluvil, vesniané mlky uvažovali. V tom zase selka: „Není

to sukno zelené sleželé?" — „Zachovej pán bh, abych jinae mluvil,

než v skutku jest, vizte 1" zvolal kroje namáhaje se všelijak, aby ne-

hybní lidé pohnuli vákem. Selka konen obrátí se k muži svému

tváí v tvá a pitahujíc na radu i kmotra tu stojícího, jme se poradu

o suknu konati moudrou, opatrnou a dosti dlouhou. Do jejích zad ovšem

soukenník vedl poád svou. Zatím picházejí kupci jiní a odcházejí.

Selské kollegium o tech se konen snese, aby zelené sukno se ztržilo.

Selka mluví tedy: „Spus nám, pane miste, tohoto zeleného sedm

loket, ale po deseti groších, tot uiní penz dosti — koukej, sedmdesát

groš, deset nad kopu!" Ted nastalo teprva poádné smlouvání, hou-

ževnaté a obvyklé v tch píhodách dušování a klení : konen spuštn

loket po 1 1 groších eských ili bílých. Selka rozevela adra a odtud

z hluboká vysula mchýek kroužkem stažený a z nho pomalounku

etla na krám groše, a když byla hotova a ješt nebylo dosti, sáhl

sedlák do boty a doložil ostatek. Kroje prohlížeje minci, zda není

píliš obezaná, pravil: „Pán bh ra požehnati vám koup, mn
penz — nebudete litovati, toho sukna nesedete do smrti!"

Sotva že dopovdl a selka sukno sob pihotovila: protlaili se

ke krámu dva z ouedník jarmareních, s nimi rychtá a dva pacholci.

Nejprve požádal ouedník jarmareného groš, a když kroje suken po-

vinný peníz jednou rukou vydával ochotn, druhou svj loket, jímž práv
te byl pimoval, zastrkuje, ouedník dél : „Ukaž, dobrý miste, loket

svj, necha pemíme, zdali hodný!" Kroje trošku zbledl, otoil se

kosmo, kutil, kutil a potom podal pánm loket. Rychtá zmil podaný

loket ouedním loktem svým míry Pražské a uznal ho píhodným. Ale

ouedníci jarmarení nebývali na mozku uraženi. Jeden z nich nevinn
dl: „A což ten druhý loket, jejž tiskneš pod prkna?" Soukenník pro-

sebn k pánm vzhledl. Ti byli tvrdi, a pacholci se smáli. Bylo ne-

zbytí. Podal loket. Byl kratší nežli míra Pražská. Rychtá svým palcátem

jen ponkud pohnul, a pacholci i ouedníci jarmarení jali se chutn
sbírati s krámu. Sebrali sukna, kolik unesli. ') Rychtá sám vlekl kusy

v ruce jedné, druhou držel palcát a loket dobrý i zlý. Kois nesena

i vleena do radnice. Soukenník stál jako socha kamenná. „To jsou

obmyslné fortely!" pravil sedlák selce, která jsouc jako u vyjevení

') Tak stávalo se ne idkokrátc. ^íkladem stj tu list z r. 1583 psaný panu
hofrychtén Vácslavovi Koniedkovi z Rovin: „Jan Kuera (poddaný hof-

rychtév) dopustil se nechvalitcbné vci, že jest na kratší loket, nežli

se ho pi obci naší užívá, koupi svou pi jarmárce prodával. Ouedníci
sebrali mu štky roušek." Na prosbu hofrychtéovu štky zase vráceny.

Kopiár v archívu Rakov.
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držela svoje zelené sukno, ped chvílí koupené. Slovo mužovo rozvázalo

žen jazyk: „Ó já bláznice, mobouci prve lópe koupiti a nekoupila!

Že jsem poslecbla tebe, hloupého Tmu — tady jsme na nehodném

lokti o kolik groš oškrábáni, aby té i toho krojíe ert — !" a zdví-

liala ruce hrozebn Tmovi mezi oi. Zatím necítiv sob vtru dobrého

-oukennik jal se skládati honem, co mu suken zbylo, do soudk, aby

nepobral rychtá ješt. Selka pi tom vypouštla ei ím dále prudší.

Kiela soukenníkovi : „Já toho sukna k sob nepijímám, le mi za

škodu slíbíš, tys nás šidil
—

" Muž ji tahal od krámu. Ona jemu:

„Netahej, sic dám!" — „Perte se, jak umíte a mžete!" volal nkdo
ze zástupu na n. Jiný kiel na selku: „Paní mámo, poj, žes dobe
koupila, pit litkup!" Všichni vkol stojící hlasno se zasmáli.')

Pojdme dále. Tam, kde mezi soukenníky a kožešníky jest ulika,

projdeme a projdoucc stoíme se v zádech krámských ješt dále za

kolánice, s jejichž ošatek staí mladí pojídají, až jim z hrdla prší.

Za kolánicemi pi samých domech oddechneme si. Tu není tlaenice.

Hoj, toC hezký obrázek! Na okn v pízemku na velikém mazhauzu

-pdí krásné, hladké dvátko — dcera staršího cechmistra krejov-

ského, Jana Berana. Je to Dornika rusohlávek. K ní hovoí z ulice

švarný myslivec. Po dvorných povahách jeho poznáváme, že je njaký
lepší nežli obyejný fotknecht. Jedním loktem spolehl na okno, rukou

druhou velmi chutn semo tamo hází, a mluv k dvici upímn jí do

oí hledí. Než naslechneme, co si povídají, ohledejme vkolí. Vedle

domu Beranova jest dm rohový do Blatenské uHce, dm to koláe

Bolehlava, cechmistra i pedního z ouedník jarmareních. Ped vraty

jsou dva stánky plachetnic, co chléb prodávají, a ped nimi na neckách

prodává kluk ezníkv jelítka. Nkolik lidí i tu chutná sob, ale tch
sob nevšimneme — my pozorujeme radji mládence mšanského,
dobe urostlého a plecí zavázalých, statných, an zakrývaje se plachet-

nicemi, oima jako me bitkýma pohledá upjat k sousednímu domu,

t

'i Na poátku století IG. bývalo k tomu, jenž požil lokte kratšího na šizenou,

krut pikraováno. teme v knize archivu Pražského . 1128 fol. A. 25,

že Karel z Mek vinil Martina Nejedlého, méšténína z Coskdlio Brodu,

z lokte krátkého ka, „žn skrze to i hrdlo i statek svj ztratil." Král

podal vc tu soudu tjtaroméslskému, a ten nalezl: „Právo je takové,

bylli by kdo pouayprv postižen s nespravedlivým loktem anebo vahou,

takový propadne pokuty pt funtv, to jest líK) yroš 1'ražskýeh, pakli

by po druhé l)yl v tom postižen, propadne dv hí-ivn, jm tivti mií mii

ruka ufata býti anel» míi/, ji vyplatiti deseti liiivnami, z tch pak pokut

dv óásti piíleží ryclitáii a li-etí mstu, proto Martin Nejedlý upadl

v pokutu 1(M» (írošft, a ta pokuta ne králi JMsti náleží, ale rychtái a

k mstu Hrodskému." H. 1509. Ke konci století (1584) teme v Politii

Veleslavínov v knize IV. kop XV. str. íJlO: „Akoli ve všech zemích

veliký neád jest v tom, že se všelijaká kupectví a zboží falšují, tak že

tém žádné zbaží tak chatrné není, aby na prodej v své celosti a upím-
nosti pí-išlo, ale musí vždy njak smícháno a zfalšováno býti, však Sathan

všecky kupce, kramáe, handlée, ob< hodníky, hokynáe, mšíany i sedláky

v t<»m posedl, že na takovém zfalšování dosti nemají, ale ješt k tomu

užívají falešných lokt, mr, závaží, aby nebozí chutí lidé dvojnásobn

oklamáni byli." A dále na str. Gll se vypravuje, že v Amberku kat

nechtl kramáem býti, ponvadž „neumí s fortely a falši vkol jiti, a bez

nich že by nemohl jiným roven býti." asy se mní, lidé ne.

60*
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kde v pízemku na okn sedí pepkná Dornika. Chvílemi odbíhal,

ale hned tu byl zase. Neml stání. Inu Dornika byla hezká, nedivte

se. Historik ji vypsati ovšem neumí, na to aby byl básník. 'J'en, když

neví, kterak co vypadá, básnicky to k nemu pirovná, a je vyhráno.

Toho historiku nelze. Kdy bych ekl : oí byla dobrých jako beránek

a hlubokých jako studna Kivoklátská, a vlas, jako zlaté nit bývaly

v dolech Jilovských, ekli byste, že to neumím. Pedstav si tedy každý

Dorniku, jak pedstav, jenom dobré dévici neubliž.

Myslivec jí dl: „Díviko milá, cukrová, na dm váš zavitý,

šel bych k tob, abych vyprosil onoho zpévavébo ptáka a zlíbal zaí:

vrkoe tvoje." Ale Dornika se nelekla; odvtila: „Nevím tomu co

íci." — „Spus kliku, díviko milá!" prosil myslivec. — „To by

se mne mateinské napomínání, abych takovým panákm nevila,

špatné chopilo!" odvce panna jazýkem dosti mrštným, „chcešli, zbudím

paní mater — spí vedle na komoe. Paní máti mi poradí, mámli od-

meknouti závoru panu fotknechtovi!" — „To ne tak, dívinko cukrová,

nebu paní matee, rodim vkem scházejícím nutno páti odpoinku,

já tedy nechci k vám, ale podej mi toho zpívavého ptáka se zdi,

a dám tvrdý tolar dobrého rázu — nu, nedurdi se — donesu na hrad

pann Filipín, již tu máte prý rádi!" — „Paní máti," odvtilo dve
nevrle, „ptáka by z penz nedala!" — „Dej tedy z lásky!"

Device pohladila sob koketn vrko zlata na hlavice a dla
s opravdovou tváí : „Pann Filipín bych ptáka dala, jet dobrá panna.

Když tu byl lni císa v mst u nás, nebožika panna což smutn
hledla! Pann bych ptáka zpváka dala, ale matika by se hnvala,

zpíval jí ptáek vrn, když v zim nemocí byla poražena za kolik

nedl. Pan otec ondyno dl, že ptáka za to, že líbezn zpíval, pro-

pustí do lesa — já ho sama odnesu do olšin k jívovému kíži."

Myslivec se zamyslil. Pak pravil: „Pan tatík tvj má duši v prsech,

jste dobí lidé, ale panna llipína — samas ekla — je nebožika
smutná, snad by ji ptáík obveselil jako tvoji paní mater, vždy vese-

lostí lidem nemoc rychle vychází, a oni ji tratí — vítej, milá dívinko,

jdu zase — dáš pann ptáka? Nedáš?" A pi tom tak pkn na

Dorniku hledl, že nebylo lze odolati. Dala ptáka, dala z lásky

k pann Filipín nebožice. Švarný fotknecht opatrné ptáka skryl

v kabeli, a když marn snažil se byl políbiti dívin kterou ást koii

buclaté ruky její, odskoil od okna a v malitké chvíli zmizel v davu.

Dívka zamyslila se, kterak paní matei a i)anu otci omluviti se?

Ale již z toho pemyšlování byla v ráz vytržena. Mládenec bitkých

oí dosud za })lachetnicemi a jelítky se skrývající piskoil k oknu

a dl Dornice dosti zlostn: „Co ti fotknecht íkal, eho chtl, co

sem lezou ti lotíci, cos mu dala?" Najednou otázek ošatka. Dorna
pry. „Vyzi ven," volal hoch chytaje se okna, „vyzi! Pro se skrýváš?"

Ale Dornika už byla docela odešla. Nemla nikdaž Váu Bolehlavovic,

souseda svého, ráda, akoliv s ním rostla, s ním ve škole sedala.

A povím hned pro. Váa byl chlapec výstupný, rozmailý, mozku
olovného a srdce — jako tém všickni synkové mští — širokého.

Nepomlouváme ! Urají knihy soudní o mladících z nejpednjších

rodin vypravovati vci takové, že bychom my, dti století devatenáctého,
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kteréž není vlastn o nic lepší leda prolhanjší, v tvái snad pece
zarudli. Dvata bývala písn hlídána, tudíž mravné lepší. Což divno

tedy, že panna Dornika dobe jsouc zvdna, nebyla k junákovi nic

líbezná. Váa vypjal se naposled na okno a volal posupné, vztekle

do mazhauzu : ,Inu vím. ráda bys pipovdla se lesnímu — jagrmistr

tebe nebude chtéti — tedy aspo lesní — i snad dokonce fotknecht —
slouha jako slouha — já za ti dni budu sob svým mštnínem —
a fotknecht je slouha!" (Pokraování.)

Otec.
Báse

cxl

Frant. Chalupy.

'laku drobné ptáe má svj
(l^ domov v teplém hnízda luó,

^jako n)á Jej na korunkách

f plných kvt libá vn

:

' má jej také lidské štstí

v domácnosti vábném klín,

['smévem svým pozlacujíc

ohudobrié i šeré sín,

v sladkém šcptu dobré choti

tichým blahem zaševelí,

malým svitem dtských oek
ozáí kraj svta celý . , .

Ulahá, velká, svatá chvíle,

když tak Dlský z^^man rtoma
svýma k rtm se choti chýle,

litil, že to štstí doma
u nich pode tichýní krovem,

že tu svaty denn svtí
milá žena sladkým slovem,

/e to štstí retem dtí
libuje si v jeho domu,
<o pták v stinných vtvích stromu.

K slunci dobrých, vlídných oí
dvé 88 dtí od matee
iismívavé k ot<"i toí,

jak dvé malých, néžnýcli poupat
od mladého rží kee.
Laskati se chtjí, houpat

I.

na otcové klínu milém

za popvk, v ruchu ilém.

Kdo pak šasten nevyhoví,

co si pejí robata?

Která lidská ústa poví,

co má blaha doba ta?

Stárne zeman, rostou dti.

I kdy teba as bhem
mužných let jest oželeti,

a když hlava starostlivá

pokrývá se šedin snhem,
kdy juž brada bílá, sivá

:

omladne pec ješt je<lnou

stará duše potch mízou,

když pak oi v lásce shlédnou

dti svoje povysplé,

svého syna elo smlé,
dceru svoji pannu mladou

honosit se lepou vnadou,

syna juna, dceru krásku —
mladý javor s útlou bízou.

Vidl zeman dobu tuto,

vidl slastnou, štastnou chvíli

;

dechem jara ovanuto

srdce, duchem nové síly.

Tu rád hledal vhodnou dobu,
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aby v mysl vštípil dtem,
co jim jednou teba vd
na té dlouhé pouti svtem.

asto vídal jsi je sed
pospolu, když stichly kraje,

nad nimiž pláš noci tmavý,

kdy hvzd roj se tepetaje

na vodách své stíbro taví.

Jindy msíc blednul asem
k zemanov Dlské tvrzi

osvítiv vše blahým jasem.

Sedimnula ele brzy

;

jenom zeman Dlský sám
sáhnuv k velkým záponám

staré knihy, otevírá

a te dlouho polohlasem.

V stnách klenby ohlas zmírá.

Toto tení písma bylo

jemu každou nad potchu.

Bylo jemu také mílo,

když kdo z Prahy pijel v spchu,

nové zprávy pinášeje.

Záchvatného tehdy reje

pozvedal se první vír,

s žirnýcií luh eské zem
plaše všechen klid a mír.

Zatmla se zem mraky,

nevole hrom huel temn
na zemi, jak nad oblaky.

Odsoudili mistra Jana,

odsoudili krutým soudem,

upálili mistra Jana

nad nevlídným Rýnu proudem.

V Kostnici svit hrozný blesk,

a juž v kraji, jenž se chmouí,
první slyše hromu tesk,

juž vše otásá se bouí.

n.

Ptáe z hnízda vyplašené

do nho se vrací zase

;

povadlý kvt novou dýše

vní v novém vesny ase,

ale jinak s lidským štstím;

zaplaší je chvíle kletá,

a to štstí, nebožátko

vypuzené z domu drze,

nevrací se, nepilétá . . .

Ani do té Dlské tvrze

nikdy snad se nenavrátí . . .

Odletlo? Jako ptáe.

Kdy a jak? Kdo pro n pláe? . . .

Dlský zeman. Nemoh spáti

neklidem a nepokojem,

nemoh spáti od tch dob,

když král Zikmund s velkým vojem

vytáh do ech kopat hrob,

veliký jak jeho pýclia,

erný jako jeho duše,

jež jed zlobné pomsty dýchá.

Chodí zeman v teskné tuše.

Na Hrabšíu hrádek touha

po novinkách, zvdavos
vedla jej, kam cesta dlouhá,

a kde vzácný on je hos;
ale smuten kráel zpt.

Dávno pítel zeman Hynce
vyjel s družnou etou v svt;

slávy hledá rudý kvt
pod prapory kalicha.

Chodí Dlský v teskné tuše,

pemítá a povzdychá.

Zastavil se ped svou chotí

a dl: „Družko milá, drahá!

Vše se v echách bouí, rotí.

Dosud neklid nezasahá

k slabým bránám tvrze naší.

Nejistota klid mj plaší.

Vyjedu si s hochem svým

z tvrze, co se dje, zvím.**

Zastosklo se dobré paní,

ale marné její stkaní.

Zastesklo se poznovu

:

divnou mla potuchu

slyšíc zvoni podkovu

tak vesele do vzduchu.
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liž se oba v dálce tratí . . .

luk se oba z dálky vrátí?

Véže tvrze slunce zlatí.

Jakým ohnm budou pláti

pi návratu?

Divným plály

:

bylo vidt, bylo z dáli

:

skákal po nich jilamen rudý,

hltal, niil pokrov chudý . . .

Pod rumištm, zíceninou

tvrze svojí, pátý den

drahé svojí choti jen

mrtvolu tam našel sinou . . .

Co se stalo, zvdl asem.
Zikmundovy vojsky eta
za válenvm hodokvasem

letíc, pitrhla sem v šeru.

Po chudiké tvrzi veta —
do širého nkam svta
odvlekli i krásnou dceru.

Ptáe z hnízda vyplašené

do nho se vrací zase,

povadlý kvt novou dýše

vní v novém vesny ase,
ale jinak s lidským štstím.

Zaplaší je chvíle kletá,

a to štstí, nebožátko

vypuzené z domu drze,

nevrací se, nepilétá . . .

Ani do té Dlské tvrze

snad se nikdy nenavrátí.

Odletlo

m.

Dlouhá léta uplynula.

Usouzeno vlí Pán,
il)y zeman strasti prožil,

-traííti tvrdé jako žula.

\iikapaly mdloby do žil,

í;1-]v zle starým duchem.

iiM, JI/. iP,»:Mic modrým vzduchem
k nebi hledí nové báné.

">tarý zeman Dlský s tváí

ismušenou, ustaranou,

i| chudiké tvrze svojí

ozhlíži se dálnou stranou.

Nad západem slunko záí.

i)umá staroch, zle se rmoutí.

Jako dvé hvzd v podveeru,
'Ivé jej dtí provázelo,

jtrovázelo žití poutí.

Neštstí však jako mrak
itné hvzdy pozastelo,

:/nmí se zkalil zrak,

/•linjuilo se staré elo.

. Jako hvzda v podveeru
/a hvzdou se v mraku ztratí,

zmizely tak dti jeho.

Uchvátil mu cizák dceru,

k níž se nesli snové zlatí,

plnou rozkoš blaha všeho,

uchvátil mu cizák dceru,

jako luák holubici,

jako jestáb vlaštovici.

Marný sten a marné stkaní

!

Miláek — syn jediný

z otcovského domu za ní

odešel, ji hledaje . . .

Nevrátil se syn ni dcera.

Za smutného asto šera

tady otec sedaje,

lkaje, rve si šediny.

Zle se rmoutí, dumá dnes.

Bloudí v duchu širým svtem,

požehnání sílá dtem,
jsouli ješt živy kdes.

Dlouho žil a trpl. Kdo ví?

Teba bledá smrí se chystá

vzlett s ním už v život nový,

v sídla nebes svtlá, istá.



788 7''. Cludupa:

IV.

Pod Vysokou k Malešovu

piiá/ily velké voje.

Litice tu války znovu

zajásíi chce v hrze boje.

Velký Žižka tamo stojí

proti vojsku Zikmundovu.

ÍStarý zeman Dlský s tváí

zasmušenou, ustaranou,

od chudiké tvrze svojí

rozhlíží se onou strauou.

Stesk se jeví v žalnéni slovu

:

„Juž voj proti voji stoje

eká jitra, eká boje.

Houfnice — hle — zahuí tu,

štít se vznese proti štítu,

kopí vzletné proti kopí,

me se v teplé krvi ztopí.

Tam, kde brázda v širém poli

vedle brázdy dlouhé dráhy,

mrtvola tam u mrtvoly

odpoívat bude záhy,

rov se erna vedle rovu ..."

Z myšlenek tak teskných tlumu,

kdos jej ruší, plaší dumu

:

„Dobrý veer, stará hlavo . .
."

Zeman vzrušen v hloubi duše

hlavu zvednul kvapn, tuše,

že hlas onen slyšel kdys.

Avšak sotva blednul vstíc

neznámému píchozímu,

rázem zachvl se a žas.

Vidí temnou, drsnou líc,

opálenou v boje dýmu,

vidí tlo svalovité,

pancéem a krznem kryté,

po boku se me mu houpá.

V as, kdy hrza války stoupá

po krvavé žírné niv,

hubíc drav, ádíc div,

hrzonosným taký zjev.

Hrza s ním a v patách bda.
Proto žasnul zeman, vda,
co as taký píchod vstí.

Oko vlhlo, stydla krev,

pomyslilli na neštstí.

„Dobrý veer, stará hlavo,"

mluvil dále píchozí,

„nebezpe ti nehrozí;

hledíš, kde tak svcže, smavo,

veselo kde tak a milo

na dalekých luzích bylo, —
že juž smutno, teskno, tmavo?
Pablesk slunka uzardlý,

ržového slunka zbledá,

nad lady se mlha blí,

msíc vzchází nad horami.

Odpus, že si na práh sedá

soudruh k tob, šedý kmete.

Viz mne, dokud jsme tu sami

!

ó vy oi staré, zdali

poznati mne dovedete,

dovedešli vzpomenouti,

stará hlavo, jak jsme tuto

pospolité sedávali,

dokud osud tebe krto
nezastihnul; zdali jsou ti

znán)y tváe mojí rysy?"

Zeman vzrušen v hloubi duše

hlavu zvednul kvapn, tuše,

že líc onu vidl kdysi.

Myšlenek ml divných nával,

ale druha nepoznával.

„Vždy jsem Hynce z Hrabšína
zeman trne, ruce spíná.

Rozradostnn padá kmet

v náru druhu z dávných let.
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(HtM- iiiisic s dceruškami,

s beruškami hvzdikami,
s blankytného hledí nebe,

jak ti starci spolu sami

pohrouženi v rozhovor.

„Komu dík jen, že mj zor

spatiti zde mže tebe?"

ptá se zeman.

„Ped tábor

ani na krok nesmí z lidu,

v bojovný kdo patí sbor.

Divné náhod ten dík,

že dnes otec, vdce náš,

úkol na ti starce vznes,

vznes i na mne, zkouma dnes

ve vší tichosti a klidu,

jak as stojí protivník,

jaký obsadil on lán.

Nedlouho mne tuto máš.

Juž mj úkol vykonán,

jak uslyším rohy znt,
do tábora musím zpt."

Otec msíc s dceruškami,

s beruškami hvzdikami,
s blankytného hledí nebe,

juk ti starci spolu sami

pohrouženi v rozhovoru.

Pekvapí tak mnohá zpráva tebe,

itate, poslyš. Na Vítkovu horu,"

ce Hynce, „nade krásnou Prahou

inesl nás hrzné války bs.
'il Tábora hradu celou drahou,

led námi v let dal se hrozný ds,
ostrach provázel voj náš.

• ýsledek té see znáš,

uvné see. Znám je všude!

znám ti asi bude
icpý ženy in,

který nemá v djích vzoru,

^tail vdcv jeden kyn,

1 my v plném velkém sboru

na Vítkovu spli horu.

Na vysokém srubu pede vavou
Uenoa jsme v posled ješt stáli.

Jako mraky kižáci se z dáli

blížili, a ona s usmvavou
lící promluvila tato slova

:

,Šastna jsem, že krví lítých vrah
posvcena býti mohu znova,

nežli ke zlatému nebes prahu

zaletí má slabá, híšná duše.

Jako kobylek tch vrah dav,

jako mraen stín, tak plání letí.

Vstí duch mj, že ta spousta hlav,

rozmetena bude jako smetí;

však mj strhaný zrak nepopatí

na jich zkázu, neuslyší víc

vítzný ryk, slavný jásot bratí.

Nespatím již otce svého líc

vráskovitou, vlídné, dobré zraky,

které léta pro mne vlhly v plái.

Kéž ví, že jak lvice vlkodlaky,

kižáky jsem hubila; nech pozná,

že jsem své cti mstitelkyn hrozná.

Kižáckému lupii a rvái,

jenž mne unes, ve proklatou leh

netušené vrazila jsem heb,
z lotích pelech a dravcích hnízd

prchla v obec volnou. Táborskou.'

V tom juž, než e dokonila svou,

první šíp nám kolem hlavy hvizd,

druhá zaíiela za ním stela,

a již válená se strhla mela.

Jako vlny ve skal tvrdá ela,

nepátel voj ve srub bije dsn.
Skoil jich muž k muži, pivil tsn,
štíty vzhru, na n jiní skoí.

Za nedlouho kižáky juž zoí
hled mj na srub stoupat. Žižka kopí

zvednul ... V tom však náhle jeho nohu

rozjaený divou silou chopí

kižák ; — budiž žalováno bohu !
—

reka našeho a otce vlasti,

byl by srazil tehdy do propasti.

Ejhle, zíme, brate, v hrozném žasu,

jak tu žena v divé vav boje

odvážlivce uchopila v pasu,

odtrhla mu ruce silou velkou,

ve propas s ním padla po zápasu

hrozoém." — —
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„A kdo byl tou spasitelkou?"

ptá se zeman Dlský.
„Dcera tvoje ..."

Hlahol roh slyše znt.

Znamení, že Hynce zpt
musí chvatn do táboru.

Spchá rychle, praví jen

:

„Slyš, jak veernice v nebes íš

vyjde, lidem nesouc sen,

zítra — o svém synu zvíš."

„Dít mé bu požehnáno!

A zvs žalná srdce drtí,

krásnjší bych nechtl smrtí

umírati, jak ti dáno!"

šeptal si kmet osamlý.

Dlouho dumal. Tžké dumy
táhly jeho starou hlavou,

až se na východ blí,

až se v ržích budí ráno
;

slunko zoí svojí smavou
osvítilo dálné chlumy.

VI.

Vidl zeman zasmušen,

kterak pešel hrozný den,

hroznjší než hrozný sen,

to den smrti, umírání

na krvavé, smutné pláni.

„Veernice, hvzdo tichá,

zdali na tom dálném nebi

dje se, co na té zemi?

Krevli tee ruejemi

z mužné hrudi, umné lebi,

v bolestech zda hrozných vzdychá

nebešan bdné plém,
jako dti této zem?
i jim žíti snáze je?"

ptá se zeman vcházeje

na bojišt chvatným krokem.

Zakaleným, vlhkým okem
sivý staec hledí polem.

Žalnožaln staré hlav,

když tu vidí, jak smr kolem

doádila bsn, drav.

Veernice, hvzda tichá,

slyší, ale neodvtí.

S kupy zbitých, vrných dtí
kališnických ješt vzdychá

kdosi. — Hynce vzchopil se, než kles,

nežli duch se k nebi vznes,

na krvavém poli dnes

dopovdl starci, kde má
svého syna — — — —

Na krvavém leží lánu —
v mužné hrudi smrtnou ránu,

oi ve sloup — ústa nmá . . .

Mrtev leží v stedu druh.
Na otcov žírném luhu

ustláno je mladé hlav,

poduškou je nedozralý,

zadupaný v pdu klas

v nejdivjší boje vav.
Ssedlon krví zbarven vlas,

teplá z ran se ješt valí

po úblu i)lecí, šíje.

Doádila tu smr lítá.

Staec klek a rány ítá,

zvedá télo, líbá, myje . . .

Mrtví s pláem pochováni

na bojišti — lid i páni.

Na pochod se vojsko dává.

Také Dlský na k sedá,

domov ješt zraky hledá,

s ním se loue, v pozdrav mávu

syna svého pavezou.

Boles, jež tak velká je,

ncžaluje, nevzdychá,

nebduje, nelkaje —
za es, slávu kalicha,

v boj ho vede. V tyi svta stra.iy

zamáv syna svého pavezou . . .

V nkteré z nich po dni hrzy
jednou dozvoní mu mee hrany,

mohylu mu vrní druzi

nasypou a navezou ....
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1

eská zpvohra.

Zpráva

V. V. Zeleného

árodnímu divadlu pikazován byl hudebníky našimi po všechen

as jeho budování dvojitý úkol : pstovati eskou národní

zpvohru a z cizí, co nejdokonalejšího má umní klasické

i moderní, jmenovit slovanské. Cokoliv se v píznivjších

okamžicích prozatímního divadla poínalo na tchto drahách,

vše bylo zatímným pokusem jako divadlo samo, v dobách nepíznivjších

pak, jež byly ím dále tím stálejší, po cestách tch inilo se krok
co nejmén. eské umní sice asi od r. 1878 mohutnou reakcí proti

dívjšímu znevažování aspo jakousi povrchní šetrnosÉ si vynutilo, ale

z cizího repertoáru slovanské ani jiné vynikající novinky jsme tém
nespatili. Co za novjší doby zpvohernímu svtu stvoila hudba ro-

mánská a nmecká, vesms pouze nmeckým divadlem mlo pístup do

Prahy, eské divadlo z ásti v skutku nestailo scénickým požadavkm
novjších zpvoher, z ásti vymlouvalo se zdánlivou nemožností z bázn
vtších náklad a z nedostatku podnikavosti. Tak zbylo národnímu

divadlu, když nastalo jeho otevení, krom úkol budoucích pracovati

také za minulos. V píin eského umní velmi mnoho bylo napravo-

vati a nahrazovati, co díve chybeno, ukivdno a zmeškáno, a rovnž
cizí repertoár ml mnoho dohánti. Tento druhý úkol snáze bylo aspo
zhruba oceniti, protože i tomu, kdo jenom na nárožích pehlížel diva-

delní cedule, bil do oí rozdíl repertoár Pražských zpvoher, jehož

dlcžitosf a význam arci posuzován tím kivji, ím nesamostatnji

kdysi každý skutek nmeckého divadla míván za vzor napodobení hodný

asi tak, jako posud nejeden ctitel divadla pokládá za nejvtší naši

slávu, padlati každé hnutí Vídeské opery. Úkol první a hlavní, zjednati

umní eskému dokonalého domácího práva na jevišti našem, tak snadno

miti se nedal. Jeho mítkem býti mohla jen hodnota a životnost

pvodních zpvoher našich a velikos jejich posavadního zneuznání. To
pochopiti bylo mén snadné nežli spoítati opery v cizin již osvdené
a nám scházející, což bylo tím snazší, ím rozhodnji na místo nevhodné

dívjší šetrnosti nastoupila opaná spekulace, otvírající bohaté výprav
moderních oper dvée jevišt eského dokoán. Tak stalo se, že již

ped otevením národního divadla znáti bylo dosti urité úmysly diva-

delní správy v píin rozšíení cizího repertoáru, které bylo také

rozhodujícím mítkem mnohých píprav, kdežto o pvodní zpvohe
mluvíváno rovnž mnoho a s úmysly snad docela upímnými, ale vždy

jen všeobecné a docela bez jasného vdomí, co a jak by se díti mlo
v celku i v podrobnostech, až bude vyvážen program nejprvujších her

slavnostních, ustanovený dosti urité pouhým veejným mínním. I'roto

také od definitivního otevení divadla až posud s domácí zpvohrou

zacházeno rozmanité, ale vždy bez plánu, cizí repertoár však rozšiován

spsobem dosti energickým, v némž bylo vždy znáti vdomí jedné

základní myélenky. tíylot patrným úelem divadelní správy, doplniti
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repertoár cizími zpvohrami, jichž nedostatek posud byl nejcitelnjší

a úspch nejbezpenjší, a úspch ten co možná zvýšiti všemi pro-

stedky, jež obecenstvo rázem uciivacují, aby se k novinkám co nejvíce

obrátila všeobecná pozornos, aby se jim zjednalo co nejpevnjší místo

v repertoáru, aby se zvítzilo co nejskvleji nad posavadním jich pro-

vozováním v divadle nmeckém, a divadlu aby se jimi získal co nejvtší

l>njem, co nejpevnjší kmen stálého obecenstva, co možná nepopiratelný

ráz skvlého a na pevných základech stojícího ústavu operního. Úmysly
ty emi a skutky dávány na jevo. Jaké jsou to úmysly, uvažovati

chceme níže, zatím mluviti hodláme jen o tom, kterak jsou uvádny
ve skutek. Dostali jsme Bizetovu Carmen a Verdiovu Aidu dosti brzy

po otevení divadla s oslující výpravou a provedením na Pražské po-

mry velmi dobrým, z nkterých ástí výborným, a obecenstvo, kterému

novjší rafinerie francouzských operist namnoze byla cizí, novostí

dojm octlo se takoka u vytržení. Carmen i Aida bez odporu jsou

díla, jimž se ve francouzské a vlaské literatue posledních desetiletí

nic nevyrovná hodnotou a psobivostí, a od jejich as nevyskytlo se

u eených národ nic, co by se jim vyrovnalo jmenovit spojením

národního ducha s modernjším stanoviskem operním, tak že není se

diviti ani velikému jich úspchu na jevišti eském, jenž mohl jakoukoli

správou divadelní zcela snadn býti pedvídán. Jimi vyhodila první

zpvoherní sesona národního divadla své hlavní dva trumfy — to

slovo jest asi nejcharakteristitjší. Druhá sesona ovšem již nemla
takových podpor, jejichž síla by po všem operním svt bez rozdílu

byla tak vyzkoušena. Deslibesova Lacmé má divadelní povs o mnoho
skrovnjší, a tak nezbylo, než doplniti letos trojici literaturou n-
meckou — Richardem Wagnerem.

Odvrame se na okamžik od subjektivní stránky, od situace na-

šeho divadla a ješt subjektivnjších názor jeho správy, k momentu
objektivnjšímu, k novjším djinám zpvoherním. Z nich vidíme, že

od as Nmé, Telia, Hugenott, jež založily t. zv. velkou operu fran-

couzskou, zpvohra inila jen velmi drobné kroky ku pedu, na strany

a nazpt, až ji Wagner svým Holananem, Tannháusrem a Lohengrinem

postavil opt na stupe opravdu nový, tže ze všeho, v em francouzská

opera opravdu pokroila, ale nespouštje oí s cesty, kterou se díve

dali Gluck, Mozart, Beethoven a Weber, a váže z názoru na posavadní

vývoj opery i z vlastního umleckého pesvdení své zcela samostatné

pontí o další budoucnosti zpvohry. Jakmile pekonány jsou pekážky,

jež psobil nový ráz, naskrze vážný duch a nemalý sbh nepíznivých

okolností vnjších, eené ti jmenované opery dobyly úspchu, který

pekonává všechny dívjší úspchy operní vyjma hlavn jen Gluckovy:

zvítzily nad duchem doby a proti povrchním zálibám rychle zjednaly

vítzství opravdové umlecké myšlence. Jejich vnjší úspch dlouho byl

omezen hranicemi Nmecka, ale jejich úinkm zcela neodolal ani

Gounod ani Bizet, ani konen Verdi, neodolala všechna svtová lite-

ratura operní, a jakkoli výhradný jest jediný zetel na Nmecko, s nímž

jsou psány, tu rychleji tam volnji postupují ony samy za svými úinky
a klestí si cestu obecenstvem nenmeckým prese všechny národní roz-

díly i politické antipatie. A na budoucí rozvoj opery žádný skladatel
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ze všech posavadních o sob nemže psobiti podobn jako Wagner
onmi temi zpvohrami.

Na eské umlectvo i obecenstvo píboj Wagnerovský dobýval se

již dlouho. O jeho úcincich na naše skladatele níže promluvíme a do-

tkneme se zatím jen toho, že jmenované ti opery Wagnerovy nejvíce

lákávaly eské obecenstvo do Pražského divadla nmeckého a že oznao-

valy v repertoáru divadla eského, jakmile se ponkud porozvil, roz-

hodn mezeru nejcitelnjší v oích obecenstva hudebního. Vracejíce se

tedy k subjektivním okolnostem eského divadla a k vyloženým mnohem
subjektivnjším tendencím jeho správy, shledáme zcela pochopitelným,

že díla po celém svt tak uznaná a u nás i stránkou konkurrenní

tak dležitá vybrána jsou za prostedek k nejvtším úspchm vylíené

velikooperní akce. A tak octl se na národním divadle v jeho druhé

seson Wagnerv Lohengrin.

Ohromný rozdíl Lohengrina od zpvoher Bizetovy a Verdiovy ni-

kterak nezpsobil rozdílu ve vnjším pijetí novinky obecenstvem eským.
Opt oslující výprava, opt omamující dojem vnjší, pipravený opt
reklamou, s níž bylo kdysi Wagnerovi pebolestn bojovati a jež nyní

tak asto již naped zjišuje jeho úspchy. Vlastní provedení Lohen-

grina bylo velmi nestejné, a obecenstvo, Wagnera již opravdu znající,

takového provedení veliké ásti opery ani by nebylo sneslo : u nás však

pijato vše pímo s jásotem, jenž všechen ten úspch inil velice pode-

zelým. Pozorovatel nemohl potlaiti otázky, zdali mohlo všechno pí-

tomné obecenstvo složitou a opravdovou skladbu Wagnerovu jedním

rázem pochopiti, dokonce pi provedení ne naskrze dokonalém, zdali

všechny dojmy, Wagnerem na hlubší pozorování zamíené, unésti mohly

nové obecenstvo na poprvé, a zdali v skutku pesvdení eského
obecenstva o Wagnerov umní jest tak uzrálé, že naprosto pekoná
národní pochybnosti, s nimiž mél Wagner jinde velmi nesnadný boj

;

a protože s úplnou pravdpodobností možno k otázkám tm odpo-

vdti záporné, teba prohlásiti prvotní úspch Lohengrina u nás za

takovýtéž úspch šumotný, jaký mly ped ním — Carmen a Aida.

A pece úely a intence jeho jsou naprosto jiné.

Úelem „veliké opery" v Paíži rozkvetlé a jinde nápodobené,

jest oslovati, napínati a rozilovati i píjemn drážditi nervy jak djem
a hudbou, tak vším ostatním. Proto horen fantastická Scribovská li-

breta neb aspo libreta stídající vážnost, co možná i hrzu, s lehounkým

koketováním ; — pikanterie jest heslem základním. A jaký dj, taková

hudba i všechna úprava. Krom toho, co touto cestou dovedl Scribe

3 Meyerbeerem a llalévyni, rozpoutávajíce šampasky opojné balety upro-

sted krvavých boj a v temných hrobkách, nejpounjším jsou novjší

francouzské opery s látkami z cizí poesie, po nichž v Paíži saháno,

když zanikl zdroj fantasie Scribovskó. Vizme absolutní vládu koketerie

a pikanterie v Paížském Faustu, vizme, jak se živly ty derou do Ro-

mea a Julie, jak zápasí i s chmurnou vážností Hamletovou a poesii

Mignoninou ! liez koketování a |)ikantnosti opery není ; Gounodv Romeo
z nových oper francouzských jest nejharmonitéjší a nejmén se dotýká

ry/í ponsie svého originála, spokojuje se kontrasty obsaženými v básni

vystihuje teba ne silo, aspo istý pvab její spsobem opravda
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umleckým — však neodvažuje se ped Paížské obecenstvo bez vlastních

operních vuadidel: aspo trikotové páže s trilkujícím sopránem a p-
vabnými modulacemi musí zaclirániti, co by prese všechny balety,

svatební priivody a jiné pídavky nervm Paížským bylo píliš málo

vzrušujícím. Veliká zábava, nkolikerý „coup" a mezi tím nkolik
nepíliš obtžujících opravdu umleckých i)ožitk : taková jest suma
požadavk Paížských. Že mohou býti splnny jen velkým nákladem
ducha, pravého francouzského „espritu", že vedle vynalézavosti a cliicu

vyžadují také skuteného umní asi)oú hudebníkova, neteba pojjírati,

nýbrž pamatovati, že umní, cokoliv ho tu jest, naprosto slouží tomuto

úelu „opernímu", spoleenskému, aspo absolutn ne umleckému a

namnoze pímo neumleckému.
Ve starší vlaské opee byla úelem koncertantní technika zpvní,

francouzské raffinement z opery uinilo manifestaci bavící se moderní
Paíže. Tomuto výtvoru nynjších pomr nechceme upírati práva k exi-

stenci. Již ekonomická stránka mu je zajišíuje: velkomšák unavený

prací nebo nudným životem za ti tyi hodiny ve velké opee nahrne

do sebe dojm a požitk, jichž poet a síla stála by jej pi každé

jiné zábav mnohokrát více asu i nákladu. Ovšem ale mají takové

úely pramálo initi s dramatickým i s hudebním umním, ano „velká

oj)cra" jest v podstat protivou pravého umní a jeho bezohlednou

konkurrentkou. A proti této konkurrcnci o píze a pozornos obecenstva

hájiti poal umní Richard Wagner. Nepipadlo mu ani vzdávati se

vnjších prostedk, kterými divadelní umní a velká opera ped ním

domáhala se vnjších úink, eftekt : ale podídil je poesii, umleckému
ideálu, který jest jeho úelem. O úelu Wagnerova smru jsou rzná
mínní a nedorozumní. Nejpovrchnjší odprci spatují hlavní známku
Wagnerovu v hudebním zlozvuku a v hlunosti jeho hudby, nevšímajíce

si toho, že jest francouzská opera celkem ješt lomoznjší a že zvlášt

Meyerbeer Severní hvzdou dokázal, co do ohlušujícího hmotu, in
posud nepekonaný, kdežto obvyklé ujišování o nesnesitelnosti Wagne-
rových dissonancí a o jeho zavrhování lahodného zvuku plyne nej-

astji z toho, že žalující Wagnerovy hudby málo se naposlouchal.

Ale ani Wagnerovo zavrhování starých forem operních, ensembl a árie,

užívání píznaných motiv a draz na orkestrovou polyfonii a dekla-

maní sloh vokální nevyvažuje základní myšlenky jeho. Vše to mže
opera míti, ano naskrze dramatickým slohem Wagnerovského smru
mže býti napsána, a pece mže býti Wagnerova ideálu vzdálenjší,

než Beethovenv formou zastaralý Fidelio, ba i než Mozartv Don Juan,

naplnný koncertantní koloraturou zpvní, jestli totiž skladateli nešlo

o istou poesii, nieho jiného nehledající, než vtliti co nejpravdivji

nejjorušený ideál lidský.

Na tuto cestu obrátiti innost umlc a pozornos obecenstva

pedním bylo úelem R. Wagnera, jenž v dosažení úelu toho vidl nej-

vtší es zpvohry nmecké, a vše, co inil reformaního ve zpvohe,
pouze za prostedek ml k úelu tomu. V oboru hudby divadelní bylo

mu arci nejumletjším úkolem dílo hudebn dramatické v dokonalém
smyslu slova, k nmuž nalezl proto ony prostedky, splývající ím dále

tím pevnji v jednotu s jeho skladatelskou bytostí, ale prostedkem



eská zpvohra. 795

hlavním bylo samo libreto ist dramatické a ovšem skuten poetické,

o sob již pravé umlecké dílo. Na samém libret nejlépe seznává se

skutené jádro Wagnerova snažení a umní, básní slovní nejlépe poíná
se vnikati v ducha jeho dl, ji zažiti vede ku pochopení hudby jeho

mnohem lépe než mechanické tení jakýchkoli výklad. Tím pak, že

stavíme do popedí slovo, jež pronáší myšlenku, dospíváme již k jádru

toho, eho žádá Wagner od svého obecenstva: úplného úastenství

duševního, myšlení. Bez nho jsou možný jednotlivé dojmy a požitky

pi opee Wagnerov, nikdy však úinek celkový, hlavní, skladatelem

obmýšlený. To základní rozdíl v pomru obecenstva k Wagnerovi a

k t. zv. velké opee. Do velké opery pichází Paížan, když jest hotov

se vší duševní inností namáhavého dne, a dává na sebe psobiti jako

navštvovatel parní lázn, jenž se docela passivn odevzdá hbité ruce

lázeského a leže bez hnutí jen pozoruje, jak zlínlá krev pichází do

proudu. Skutené umní v žádném oboru není tak samoinným jako

ony svalovité ruce; jest jako kniha v dtské paraboli, již nestaí pi-

šinouti k uchu, aby sama mluvila, v níž potebí ísti. Tím více ísti,

ím složitjší jest umlecké dílo. A dramatická hudební skladba posud

jest nejsložitjší ze všech. Ani lyrické básn prostšího druhu zažiti

nelze bez duševní práce, která se množí s výší poesie a s rozmrem
básn. Stejného práva nelze upíti umní divadelnímu, teba divadlo

platilo obecenstvu namnoze za místo spoleenské zábavy. Potebí jen

obecenstvo rozdliti na ás, která chce a mže rozumti umleckému
požitku, a na druhou, u níž není té vle a snad ani možnosti. Co
jmenujeme obecným vzdláním a jímavostí krásy, nesmí scházeti pozoro-

vateli umleckého díla. A'zdlání za našich dn nepopirateln se šíí,

a smysl pro krásu šíiti jest úkolem umleckých ústav, k nimž divadlo

aditi nepestaneme ani pro jeho hlavn francouzské a vlaské odchylky

s takové cesty. Naproti fysické oprávnnosti t. zv. velké opery ve

spolenosti dnešní z tchto moment mluví ethická oprávnnost zpvo-
herního umní, a není nesnadno rozhodnouti, které právo jest vyšší,

ani ovšem, které chránno jest vtší silou. Vnitních dvod není, aby

tyto dv podstatou svou naprosto rzné kategorie hudební krom zá-

pasu o existenci bojovaly také o místo v divadlech jednoho spsobu,

ano dvodnjší než dliti divadla na jevišt klasická a moderní po

spsobu také ve Vídni do nedávná zachovávaném, bylo by lišiti velké

opery od ústav posvcených umní zpvohernímu ; ale toho neodstrani-

toliiou pekážkou vnjší na dlouho neli na vždy zstane nákladnos

hudebního stroje divadelního, nedopouštjící ani dvma neb tem operám

píze nejširšího obecenstva lapajícím, v nejbohatších a nejskvlejších

mstech evropských, Paíži, Petrohrad nobo dokonce ve Vídni bezpe-

ného trvání.

O jediné psobišt tedy nastal boj, v nmž pravému umní velmi

estné vítzství zjednal Wapner. Beethovenv Fidelio ve Vídni pi prvních

provedeních úi)ln se odrazil ode zdi názor neumleckých, a jeho do-

konalá rehabilitace mže se poítati od Wagncrovy neohrožené ochrany

skuteného umní a zvlášt od Wagnerovy mocné propagandy ncpo-

chopenýcli dél Beethovenových. Wagnerova ti první hlavní díla boj

tžký a takoku zoufalý provedla estné, ano slavné. Lohengrin v Nmecku



796 V. V. Zelený:

stál proti Meyerbeerovu Proroku, konflikt reformaní, nad njž bolest-

njších málo má historie vzdlanosti, a hle, pes ohromnou, pímo
zdrcující moc meyerbeerismu. Prorokem tehdy do rozmr jakési vel-

moci vzedmutou, Lohengrin uhájil divadelního života svého, ano jeví

se dnes již každému nepopirateln mocnjším, akoli neml na poátku
naprosto žádné jiné zbran krom své ceny. Toto poátení obliájení

existence a ástené proniknutí prvních reformaních dl Wagnerových
za doby, kdy ješt Wagner v Nmecku nebyl v mód ani jiné vnjší
síly mu neprospívaly, vru jest utšeným výjevem našeho vku. Že by

vítzství snah umleckých nad smrem bavícím ve zpvoherních ústavech

nynjších mohlo býti úplným, doufati nelze, ježto v nynjší spolenosti
vždy bude silnjší široký kruh, jímž vládne heslo „panem et circenses,"

než spolenost podobná obecenstvu staroeckých divadel ; ale zmínné
již pokroky obecného vzdlání a posavadní rozhodn již píznivá zku-

šenos v Nmecku aspo té nadje pejí pozorovateli toužícímu ](0

duševním pokroku lidstva, že istá krása i na zpévoherním jevišti,

které jest jedním z nejdležitjších initel spoleenských, jisté šíiti

bude svou hející a osvcující zái. Vždy psobí toto v Nmecku zro-

zené i obrozené umní již i tam, kde není „velká opera" importovanou
módou spoleenskou, nýbrž zízením domácím, ryze národním, do samé
Paíže a do Itálie, kde sice mladý nynjší kultus Wagnerv jest pouhou
nahodilostí, ano kde Wagner aspo na ten as ani nemže se pevn
udržeti na jevišti spsobem pirozeným, kde však úinky smru jeho

na pokroilou ást umlectva již nyní jsou patrný a asem tím mocnji
se budou jeviti, ím dokonaleji domácí umlci najdou v tomto oboru
pravou národní cestu k všelidskému ideálu.

Snazší než u Francouz a Vlach jest postavení pravého umní
zpvoherního u nás ech. Jednak jest mu u nás pemáhati mnohem
mén pekážek. Jako mnohé starší pokusy o vážné to umní dotýl^aly

se dosti významn naší Prahy, pi emž myslíme více na Mozartova
Juana, na Webra i Wagnera než na eské vychování Gluckovo, tak zvlášt

velká moderní opera nemohla se zde nikdy zakoeniti vší svou mohut-
ností. Nejen že tu nemla pravé síly zízení národního, ale byla zde

zbavena i hlavních živitel svých : nádhery divadelního pepychu a

velikého, bohatého obecenstva, jdoucího ustavin po zábav. Oba ti

živlové v Praze vždy byli skrovnjší než ve hlavních sídlech veliké

opery, která se zde proto mohla státi jen penesenou divadelní módou,
nikoli však velkým initelem spoleenským, stálým zvykem, ano národní

náruživostí. Jakkoli nesnadn pak vc vážná zápasí s módou, zápas

ten pece jest o mnoho nadjnjší než boj s ostatní jmenovanou pe-
moci. Jmenovit za dvou dalších velice píznivých okolností. Obecenstvo

našeho národního divadla jest jádrem svým obecenstvo tíd stedních,

jichž vlastností význanou nikdy nemže býti naprostá požívavos a

honba za luxusem, které naopak vždy rozhodn vynikají intelligencí

a názorem opravdovjším, což u nás mrou velmi potšitelnou íci lze

i o nižších vrstvách, u jiných národ mnohem mén vzdláním a vyšší

snahou proniknutých. Konen velmi rozhodnou jest i okolnost, již

oznaiti mže se na první pohled vedle prastaré národní tradice zdáti

naprosto paradoxním, které však bližšímu klidnému pozorovateli nelze
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pehlednouti. Míníme totiž, že rozvoj umlecké dramatiky hudební

v Nmecku duchem rozhodn nmeckým zpsobený má u nás ech
pdu píbuznjší než u kteréhokoli jiného vzdlaného národa, ponvadž
prese všechny a známé, a teba posud jen tušené rozdíly národní povahy

eské a nmecké žádný jiný celý národ tak málo vzdálen není názor
nmeckých jako my, vyjma snad Germány Nmcm nejbližší, Dány a

Skandinávce. Naše úplná národní sklienos v druhé polovici minulého

a v první polovici tohoto století, kdy práv hudební umní dostoupilo

asi nejvyššího stupn, na jaký je pivésti souzeno jest Nmcm, docela

pirozen psobí, že probouzejíce se k duševní innosti, pokraujeme
tam, kde práv pestali Nmci, a zempisná, klimatická i novjší dje-
pisná spojitost nás k tomu iní nad jiné schopnými, jako nám peje
naše zcela vlastní bohatství národní látky hudební, hudební formy,

v posledním stadium nynjším Nmeckem vypstované, plniti obsahem
ryze esky národním. Jako Dvoákovi jest Beethoven naprostým hlavním

vzorem v symfonii, tak byla Smetanovi dramatická methoda Wagnerova
aspo v celku píkladem, s nímž se spízniti neodporovalo nikterak

národnímu poslání Smetanovu, A zcela podobn má se vc s obecenstvem

eským, které se bez odporu mnohem více podobá nmeckému než

kterémukoli jinému slovanskému. Pemnoho smutné pravdy vzí ve

výtce, že nás položení a neštstí ze všech Slovan nejvíce odslovanilo,

nikoliv arci co do jádra národní bytosti, nýbrž co do moderního vzdlání,

ale faktum to má nkteré nepopiratelné a za nynjších okolností již

i neškodné úinky, jichž se ani s prospchem nemžeme násilím zba-

vovati. Jmenovit umlecké pozorování a požívání vzdlaného obecenstva

eského jeví se spsobem nejpíbuznjším tomu, co vidíme v Nmecku.
Úplný nedostatek domácích tradicí v oboru divadelního umní ovšem
psobí, že se snáze než jiný národ podáváme i francouzskému, vla-

skému i nmeckému spsobu zpvoherního požívání, ale náklonnos
k pozorování podrobnému a k trvalým, hlubokým dojmm, již vypsto-
valo ve svém domácím divadelním obecenstv nové umní nmecké,
jest u nás patrn vtší než u našich soused cizích i slovanských.

O to má k nám pravé, isté umní zpvoberní cestu snazší než k jiným

národm.
Krom jiných nedorozumní, jež další rozpravou ješt vyvrátíme

;i jež by se mohla týkati zvlášt národních stránek, teba již nyní

ohraditi se proti tomu, jako bychom oekávali, že umní zpvoherní
zvítziti mže u nás rázem a úplné, což nikde není možno. Zmna
mže býti u nás o nco rychlejší a dkladnjší než jinde, také snazší

proto, že umní to z dotených píin u nás k prvnímu zakoenní
užiti mže forem z Nmecka penesených s menšími promnami než

na p. v Itálií ; ale vedle zvláštních výhod má takový pechod u nás

i své zvláštní pekážky, teba podízené. Hojní údové nmeckého tla
ode dávna pracují o tom, aby znechutili upímným echm pístup ke

všemu, co provádí nmecký duch, tak že vedle neuvdomlé nynjší

spíznnosti umleckých názor vidíme uvdomlou nepopulúrnos všeho,

co 8 ním nmeckým souvisí nebo se srovnává, ehož trpce zakoušeti

bylo samému Smetanovi psobením odprc jeho, kteí podnes zapo-

mínají neb zamlují, že všichni nynjší hudebníci eští své vychování

QSViTA 18M. 9. gj
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a vzory mají první rukou od umní nmeckého. ^) Nad to vrozená

u nás a vychovaná schopnost, pojímati zpvoherní umní podle jeho

nynjšího tvaru, za let posledních jest nemálo pozatemnna tím, že

eské divadlo za své prozatímnosti málo dbalo pravého umní ve zpvohe
a po dlouhé doby dávalo i pednost všemu, co ryzí vkus kazí a niéí.

Zejména operet, která jest od umní o to vzdálenjší než „velká

opera", o vtší propast dlí ženský ideál od demimondu než od plan'

kokety. Rány divadelnímu vychování za prozatímnosti zasazované jx)-

trebují hojení dlouhého a volného. A na konec smíšenos obecenstva

našeho národního divadla pes velmi píznivý stav obecné vzdlanosti

u nás, která velmi dlouho stoupá podle klesání majetnosti, pece jenom
nemže zstati bez povšimnutí v tchto úvahách. Co by se za stejných

pomr vzdlanosti a snaživosti obecenstva mohlo provádti ve Vídni,

není pece možno v Praze. Proto zstanou i u nás pátelé pravého

umní nejenom navždy v menšin, nýbrž dosti dlouho i v slabém zápase

s tmi, kdo se v divadle chtjí pouze baviti za jakoukoli cenu. Nadje
zápasu toho jsou arci dosti utšené : jakmile setese divadlo eské nej-

tžší pouta pomíjejících tradicí operetních a volkoopcrních, bude moci

hájiti sob pravé umní jakéhosi bezpeného místa v jeho rei)ertoaru,

živá platnost jeho bude moci rsti, bude vábiti k sob spolenost ím
dále tím vtší — a eské divadlo jest takto povoláno, státi se konen
i nejumletjším ústavem, pinášejícím národu svému opravdové po-

vznesení.

Nuže, jak se má ke všem tmto snahám uvedení Wagnerova
Lohengrina na národní divadlo?

Jestliže pravý úkol zpvohry v národním divadle spatujeme
v pstování skuteného umní a hlavní nynjší zastoupení umní toho

v dílech Wagnerových, ješt jsme tím neschválili onoho skutku ani

spsobu, jakým byl pedsevzat. ^) Nastávají ješt další otázky. Byloli

') Pi všech tchto úvahách nesmí se zapomínati, že teba Cechm bylo

záhiibno, kdekoli se topiti v Nmectví, není vbec pokoujícím, míti Nmce
za j)ímé uitele. V djinách kultury národ národu stojí na ramenou jako

doba dob, a Nmci tam, kde v hudební dramatice jsou dnes, došli jen

tím, že se vrn uili od národ jiných. Dlouhého etzu posavadní

vzdlanosti žádný nynjší národ sám není kováem, jen lánek svj
k nmu piiuje. inili nás nyní doba v tom i onom uni pokroku

nmeckého, stáváme se sami nenáhle uiteli národ v nynjší kultuic

mladších a máme i nauení od Nmc, kterak se národ i)okroilejší nesmí

chovati k mén dosplému, chceli krom chladného, objektivního uznání

žádati od nho i vdné vzpomínky.
^) Jedné okolnosti velice závažné pomineme pi této úvaze, ponvadž její

theoretický význam vší nynjší praxí úpln jest zatlaen do pozadí. Kdo
totiž pihlédne k samé "podstat vci, nemže si tajiti, že by vlastn

slušelo umlecký pokrok VVagnerv jiným literaturám vštpovati jenom
tak, aby skladatelé národ ostatních obrátili se cestou Wagnerovou,
nikoli však jinojazyným provozováním jeho vlastních dél, které jest

jednak v odporu s hlavním smrem jeho, vzdalujícím se velmi urit od

všeho kosmopolitismu, jednak tím nesnadnjším ano nemožnjším, ím
dále pokrauje deklamaní sloh Wagneráv. Zdá se nám, že v moderní

dob pravá národní díla zpvoherní chtjí sloužiti 'pouze svému národu;

jen u nho mají všechnu svou platnost a sílu, jinde jsouce k obecenstvu

v pomru docela jiném než doma, ano jinde nemohou ani náležit l>ýti
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možná pouze Wagnerem vésti naše obecenstvo k požívání opravdu

umleckcniu? Jeli Wagner povolán u nás dokonale plniti tento úkol

práv nyní a za takového provedení, jakého se mu dostalo? Bylli

zvlášt okamžik vhodný, jejž si k tomu divadlo vybralo? Šloli v skutku

divadelní správ o vlastní umní? A jaký jest výsledek?

Poslední otázka nejlépe vede k rozešení celé záhady. Jak jsme
již na zaátku povdli, Lohengrin u nás psobil docela podobným
spsobem, jako Carmen a Aida. Krom toho provedením liOhcngrina

prohlášeno slavn, že jest konec dob, po kterou o innosti národního

divadla rozhodovalo nejprve jeho národní povolání, akoliv ani nej-

hlavnjší úkoly doby té ješt nebyly splnny. Divadelní správ patrn
šlo o to, nalézti vc co možná povstnou, pro niž dalo by se užiti

reklamy co možná již hotové, k níž by se obecenstvo samo hrnulo,

a to všechno obecenstvo Pražské bez rozdílu národnosti. Takovým
nejadrným myšlenkám u nás sloužil Lohengrin. Wagnerovy opery v N-
mecku nyní ovšem jsou již vcí módní, majíce vedle širokých kruh
npímných ctitel všechnu spolenost, která se vydává za vzdlanou,

ctitelem módním. I tam, kam na p. ve Vídni dosahuje neomylná
autorita kritiky Hanslickovy, zvlášt Lohengrin se aspo „respektuje."

Mody nmecké dodávají našemu divadlu a bohužel i obecenstvu nejvíce

vzork, pomocí mody práv panující nejlépe se dlají obchody, a proto

dáván Lohengrin, proto inila na obecenstvo nejvtší dojem jeho vý-

prava a nejmenší jeho skutený obsah, a následkem toho zase jeví se

ono úplné zavržení stanoviska národního tak lehkovážným a naprosto

neodvodnným. O psobení Lohengrina na nejvtší ást nynjšího
obecenstva nedopouští klamu pochvala, kterou slyšeti lze neustále o vý-

konech docela pevrácených, které by obecenstvo tím rozhodnji za-

mítlo, ím upímnji by k dílu Wagncrovu lnulo. Provedení mocného
výjevu pi vypravování o Grálu jest pádným dkazem, že nemá režie

o duchu a rázu výjevu toho ani pontí
;
pvec, jenž má režii, sám si

poínal pi tom výjevu tak, jak by dobrý režisér nikoho v komparserii

nenechal. Mnohem citelnjším jest provedení titulní partie tak nedo-

statené, že každý pojem o Lohcngrinu bije do tváe : a když takový

Lohengrin pi všech posavadních provedeních nebyl jen možný, nýbrž

i pochvalou obecenstva byl zasypáván, závrek o opravdových úincích

Wagnerova díla nemže býti utšený. S tím shoduje se nepopiratelná

roztržitos obecenstva pi Ortrudiných veliký h v\ jevech s Telramundem
a s Elsou v druhém jednání, ve kterých ani pohešuje se vše, ím
Lohengrin psobiti mže podobn jako „velká opera." Na ten as tedy

|M.zii;iii:i >kia(latel moderní odvažuje prí/.vukovou a délkovou formu slov

:i vt a j('ji<"h mplodický a rythmický ráz vo své rodné oói, dospívaje
|iniv tí'žením z tchto 'živl k npjvtšim úíinkm své deklamace, jichž

by se v proveileuí jinojazyném dosáhlo vlastné jen strjru' zdailým novým
komponováním vokální úsii v duchu druhého jazyka. Ale pi-es tento

patrný sklon moderní zpvohry k národní isolaci žádá dalšího |)rekládání

/jtévober nejen nynéji^í praxe divadelní, nýbrž i praktická j»otel>a samého
luniní, ponvadž liy i)okroky jeho hez pekládání samého Wagnera byly
vijmi nejisté, a tak spokojujeine se u peklad aspo správností a nej-

vše jakousi relativní výrazností deklamaní, a na p. peklad Mci-trr-

^iiigrn vždy jest pouhým experimentem.

61*
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jsme se s žádoucím úinkem I>ohenfírina minuli, neslušíli pímo íci,

že jest úinek takový prozatím zmaen. Ukojena jest pouze poteba
sensace, penžního úspéclm a marnivé chlouby, že eské jevišt má
již Lohengrina a to „skvlého." Jaké byly vdomé úely divadelní

správy, dosti srozumiteln projeveno tím, že divadelní kancelá obracela

pozornosf obecenstva již naped — na kovovou košili Lohengrinovu

a na její pvod.
Tedy nikoli za duševní pokrok, nýbrž za takovouto cenu oteveli

jsme národní divadlo umní nmeckému a pimli eské obecenstvo

k tomu, aby naprosto pehledlo ostrou národní stránku Wagnerova díla

a jeho umní vbec. A pece bylo by z píin výše vyložených tak

snadno eské obecenstvo krátkou dobou pivésti k opravdovému požívání

zpvoherního umní a tedy i Wagnera, ku požívání, jež by obecenstvo

povzneslo, tak že by se národních námitek vdom a dobrovoln vzdalo,

ne však nedstojn jich zapomínalo. Toho nelze provésti jedním rázem

a nebylo lze provésti uchystaným spsobem, a proto nebyl Wagner
pravým prostedkem k žádoucímu pokroku v dob nynjší. Ku pokroku

takovému byly také jiné cesty, mén rovné sice, ale mnohem méné píkré

a tedy nám chodcm nyní nepevným jedin nadjné a mnohem bez-

penjší na tu chvíli, nad to vše pak mnohé, na nž odkazovala svatá

národní povinnost, pi uvádní Lohengrina na národní divadlo docela

pehlednutá. Chtloli se národní divadlo dáti na cesty umlecké, nej-

prve vypovdti mlo druh operní, jenž s pravým umním u nás kon-

kurruje docela zbyten, jako jsou mnohé opery Verdiovy a Donizettiovy,

skladatel, od nichž bychom se mli spokojiti jen ukázkami svdomit
vybranými neb naprosto nezbytnými, jichž Lucií a Traviat však jediné

eské velké opee docela není potebí. Divadlo dále mohlo za pravých

úmysl umleckýcli dáti náležitý smr své „velké" opee a místo její

v repertoáru nenáhle omezovati na prospch pravého umní a ponkud
omezené to místo vyplovati podle náležitého kompromisu hmotnýcli

poteb se zetelem k ryzímu umní a dbáti, aby se vše i ve „velké

opee" provádlo co možná umlecky. Na míst toho hoví se dále po-

hodlné mód operní, vyssávají se zbytky výnosnosti nejobehranjších

oblíbených oper a provozováním vedle nádhery a vedle horlivého psto-

vání všeho, co zetel obecenstva od lepšího jádra vci odvrací ku

pouhému vnjšímu dojmu, vládne povrchnost a šablona ve vcech dle-

žitjších. Dále nemohlo by divadlo za úmysl poctiv umleckých vy-

luovati z programu svého ped pivádním Wagnerovy novinky, co

opravdu umleckého stvoila zpvohra ped Wagnerem a mimo nj.

Vedle nahodilého provedení Orfea a ješt nahodilejšího experimentu

s Únosem ze Serailu posavadní innost národního divadla pestává tu na

Donu Juanu, kterým jediným divadelní správa spojiti dovedla dstojn
poteby své s požadavky umní.

Co konen nejhlavnjšího, správa pamatující na své umlecké
povolání mla hojnou píležitost, plniti je spsobem co nejvlastenetjším

pomocí umní eského, zdokonalovati provádní eských zpvoher posud

repertoárních a obraceti píze, již vnovala cizím novinkám, na prosjjch

dokonalých umleckých dél eských, ležících po léta v zapomenutí.

O tom všem zevrubnji promluvíme v druhém díle své zprávy, v po-
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sudku novjšího repertoáru a smru národního divadla. Zatím plyne

nám hlavn z této zanedbané povinnosti, že na pevrácené provedení

Lohengrina na ten as dojíti nemlo, ba že by i dokonalé provedení

bylo sneslo njaký odklad beze škody umleckého a na prospch ná-

rodního rázu divadla našeho. Již nyní však nemžeme smleti, že nejen

lásku ale i vnjší šetrnos a rozumný obchodní ohled k umní eskému
pohešujeme pi nynjší správ divadelní, a to jak v jejím chování

k starším pracím eským tak k pvodním novinkám. V píin novinek

sice mže se zdáti, že jedna nejnovjší událost vyvrací naši výitku,

a ve skutenosti pouze ji utvrzuje. Míníme uvedení Rozkošného
Popelky na jevišt, o níž ješt promluvíme než blíže pihlédneme

k obecnému rázu posavadního repertoáru.

Popelka má v repertoáru eském zvláštní místo, uvádjíc po prvé

pravou, pouhou báchorku v naši zpvohru, jakou ani ertova stna,

a ji Smetana komponoval jako báchorku, není podle libreta, jsouc

komicko-romantickou operou, kdežto u ostatních zpvoher našich z bá-

chorek vzniklých úmysl autor vždy se nesl k romantické opee. Látku

vybral libretista, prof. Hostinský, talentu a smru Rozkošného velmi

vhod, krom toho pak sama myšlenka výpravné báchorky, zaujímající

obecenstvo poetickým djem a malebností i bohatostí úpravy a hudbou

lehce pístupnou, mla asi za úel, tžiti z populárn prhledného slohu

Rozkošného ve prospch nejširšího obecenstva. Úmysl zdail se, nebo
se obecenstvu poskytuje hudba solidní, vyhýbající se co nejvíce možná
banálnostem, a pece lehká, tak že mže býti zdravou náhradou té ásti

obecenstva, která hledává v divadle podívanou teba s hudbou nej-

chatrnjší. Podívaná jest pi Popelce skuten pkná, zvlášt vhod a

ve shod s duchem a slohem celku vložen jest do dje velký výjev

tanení, a tak jest zpvohra Rozkošného jako stvoena pro letní dobu.

Dležitá nám jest patrným pokrokem, jejž tu Rozkošný uinil v dekla-

maci. Deklamace co nejsprávnjší jest nyní životní podmínkou všeho

eskélio zpvu, i sluší práv absolutní správnosti svdomit šetiti, aby

posavadní neeské deklamování navždy stalo se nemožným. Zajímavost,

V) ráznost deklamace jest vcí talentu skladatelského, správnost docela

elementárním požadavkem theoretickým. Nalézti deklamaci realisticky

bohatou a významnou, vbec úpln hotovou hudební formu, eskému
jazyku vlastní, podaiti se nemže jedinému skladateli, dokonce v je-

diné opee, to možno jen celé jakési pechodní period. Jaký pokrok

uinil Smetana od Libuše, kterou deklamaní sloh eský založil, Hu-

bikou k Tajemství a ertov stn, a neslyšel, takový arci podaiti

se mže jen skladateli Smetanova ducha a úsilí, ale jest nadje, že

ve snaze Smetanové zpvoherní tvoení nynjší uvdomle bude po-

kraovati. Nadji tu v nás posiluje neocenitelné psobení dr. O. Ho-

stinského na zpvoherní skladbu, jehož poátkem jest úastenství jeho

pi vzniku Fibichovy Messinské nevsty a Rozkošného Popelky, po

nichž pijíti mají Fibichv Konrád Wallenrod a jiná díla již projekto-

vaná. Otakar Hostinský pivádí do zpvoherního umní našeho pokrok

mnohostranný. Jednak chrání librety svými ryzí poesii vážné zpvohry
na rozdíl od prázdného šumu velké opery, dbaje i o vytíbenou slovní
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formu, teba s jemnou skromností výslovné vymezuje zasahování ve

vlastní tvoivou (-innos básnickou; ale nad to podává librety svými

základ k hudebnímu tvoení ryze dramatickému. Tou cestou Fibich

uinil v poslední zpvohe své tak veliký a tak šastný krok, že mžeme
býti úastenství Hostinského v skutku povdécni ; a také dramatická

faktura i deklamace Popelky vzbuzuje nejlepší nadje v píin nové

vážné zpvohry Rozkošného. Teba té chvíle opravdové a poctivé

smýšlení o národních vcech umleckých lecjakémus útoku bylo vydáno,

nedaleká budoucnos uzná, jak šastn psobí ryzí ideálnos a vzácné

vzdlání Hostinského na pravý pokrok umní našeho.

O dvou novinkách za posledního pololetí provedených nehodláme
zmiovati se šíe, aby rozprava naše nevzrostla zbyten : jsou to Deli-

besova Lacmé, provedená tak nedostaten, že bude potebí teprve ji

vzkísiti ku pravému životu, a Grétryv Zahradnický pes, jenž tuším

vnucen jest personálu našemu, jemuž se velmi málo hodí, pouze iio-

dstojným a nemyslícím napodobením Vídeské opery.

Od novinek picházíme ke zpvohrám na novo nastudovaným neb

po prvé uvedeným na národní divadlo. Krom Auberovy Nmé zvláštní

zmínky zasluhují z nich pouze díla domácí, Smetanovy zpvohry Dvé
vdovy, Braniboi v echách a Tajematvi a Rozkošného Svatojanské

proudy.

JDv vdovy dávány jsou po delší pestávce jako znova studovány.

Náležejí k nkolika výteným dílm naší zpvoherní literatury, která se

vždy po njaké dob studují a ihned zase odkládají. Tak dlo se posud

vždy za správ eské zpvohe nepíznivých a její ceny v žádném ohledu

nechápajících Dvoákov Vand a jeho Králi a uhlíi, Smetanovým
Braniborm, Vdovám a jeho Tajemství i jiným dílm ostatních skladatel

našich. U nkterých z nich bylo posud do jisté míry pochopitelno, že

za povrchního názoru správy nepišla k náležité platnosti ; ale nejmén
pochopitelno to jest u Dvou vdov. Dílo plné nejskvostnjšího hudebního

humoru, oplývající myšlenkami pi nejpovrchnjším pozorování pekva-
pujícími a posluchae zaujímajícími, jichž bohatstvím pímo královsky

plýtvá, krom toho dílo formou širokému obecenstvu stejn pístupné

jako technickým umním imponující, které jest eskému divadlu jednou

z ozdob nejestnjších, protože u všech národ té chvíle nežijí ani ti

skladatelé, kteí by byli napsali takovou operu — a nemže si dobyti

pevného místa v repertoáru eského divadla ! Slabé libreto a podobn
slabé posavadní provádní pokládá se za píinu toho. Velikou ás
viny okolnosti ty dojista mají, ale hlavní píinou jest nco jiného.

Obecenstvu nedala se posud píležitost, aby vedle onch nepíznivých

stránek, skladatelem nezavinných ale na první pohled patrných, sezná-

milo se aspo ponkud se samou prací Smetanovou, z níž plynou pe-
hojné požitky. Zpvohra obyejné odložena hned po nastudování, tí

pedstavení za sebou nedokala se tuším již po nkolik let, a tak

v obecenstv rostl pedsudek proti ní, až se stalo nevšímavým i takových

dojm, které se v ní, jak eeno, dostavují na první pohled. editel

nmecký, který nemá k Smetanovi ani nejmenších povinností a mohl

oekávati od svého obecenstva spíše nedvru než sympatii k nezná-

mému skladateli, ocenil Dv vdovy a provedl je s rozhodným úspchem.
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a obecenstvo, nezavázané Smetanovi národní vdností a neznající jeho

Prodané nevsty ani Hubiky, pozorn poslouchalo hudbu jeho a pro-

jevilo jí mnohonásobné upímné uznání: u nás však, jakkoli by diva-

delní správa i obecenstvo mly se k Smetanovi pozornji chovati než

Hamburští Nmci, nevnováno jmenovit v národním divadle posud ani

.tolik veer této práci mistrov, jako v Hamburku a Alton. Ani toho

zvyku pi nich nešeteno, že se má každá nastudovaná hra pedvésti

obma hlavním polovicím pedplatitel.

Ješt vtší nepízn divadelní správy zakouší Smetanovo Tajemství.

Dožilo se sice za pt let svého trvání aspo dvaceti pti pedstavení,

ale tento poet jeví se velice skrovným a odstrkování zpvohry té

pímo násilným, když si všimneme pomrn veliké pízn, kterou si

Tajemství již získalo i v širším obecenstv, jak nkolika zvlášt pso-
bivými úryvky, ku p. zpvem Blaženiným, tak obecným národním

rázem svým a snad i dramatickou dokonalostí svou, jež arci posud

oekávati mže nejmén všeobecného uznání a na poátku byla jeho

nejvtší pekážkou. Slabší stránky libreta vyváží se asi jednak jeho

krásnou a národní lyrikou, jednak rozhodnou zdailostí jeho celého

prvního jednání, plného života. A jsou píiny jakékoli, faktum jest,

že obecenstvo této nejdokonalejší komické opee Smetanov peje mrou,
kterou bychom spíše oekávali u konservativnjších Dvou vdov, než

u zpvohry tak moderního rázu, a že se vyslovuje asto pání, aby

byla provozována. Letos v úmrtní den Smetanv shledalo se národní

divadlo s Tajemstvím, ale po jediném provedení také tato zpvohra
zmizela s jevišt. Byla na n uvedena takým spsobem, že po vše-

obecném rozhoení, ktpré se projevilo také všemi hlasy veejnými,

divadelní správa snad se rozpakovala ji opakovati. Jinak nebylo by

lze si vysvtliti, že nedošlo ani na jediné opakování, které se sice již

z hospodáských píin dopeje kusm sebe slabším.

Za takových okolností jest úpln pochopitelno, nevdli se lépe

.~:;iaetanovým Bramborm v echách. U jiného vzdlaného národa by

sice dílo, které by mlo samo sebou i ostatní inností svého tvrce
takové historické postavení jako tato zpvohra, bylo pedmtem nej-

uctivjší pée divadelní správy a estných sympatií obecenstva, krom
toho by dílo takové hudební ceny jinde ani zvláštních osobních a histo-

rických upomínek nemlo zapotebí : ale za našich okolností, kde má
domácí práce postavení o mnoho nesnadnjší než sebe mén povstný
pokos cizí, jest bohužel pirozeno, že veliká chatrnos Sabinova libreta

živutnos( Branibor oslabovala, jakmile na míst jejich národním mi-

lákem se stávala Prodaná nevsta. Proto a pro veliké požadavky, jež

iní partie Jírova, Braniboi asi od konce šedesátých let dostali se na
jevišt jen nkdy pi pohostinských hrách a jiných podobných píleži-

tostech. Národní divadlo také Branibory provedlo hlavn co do stránky

scénické spsobem, jemuž se dostalo obecného odsouzení; divadelní

správa patrné, srovnalali pípravy, které sama inila, s pomrem obe-

censtva k een zpvohe, již naped asi vdla, že ji vypravuje jen

na okamžik. Braniboi provedení byli dvakráte, a pak nad nimi udlán
kiž. Ani se o nich od té doby nepromluvilo.

Mimo Smetanovy zpvohry stalo se podobn také jedné cizí.
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Auberovu Nmá, ode dávna pevná podpora repertoáru našeho, oblíbená

u obecenstva našeho jako všude jinde, platící na ten as ješt za ne-

umoitelnou, byla v národním divadle pipravena z hudební i scénické

stránky tak ledabyle, že se nedokala ani jednoho opakování a z reper-

toáru na delší dobu jest vylouena.

Od Dvoáka v uplynulé seson nic nenastudováno ; Bendi úpln
byl vylouen, rovnž od Šebora a Fibicha nic neprovozováno a ne-

vzpomenuto ani na loský úspch Kovaovicových Ženich, ani na to,

že jsou ješt opery od jiných skladatel eských. Mimo zpvohry výše

jmenované opakovány od 18. listopadu min. r. pouze od Smetany /viftMŠe

a Prodaná nevsta, od Dvoáka Dimitrij a Šelma sedlák a Blodkovo

V studni.

Pstování eské zpvohry za eenou dobu — od 18. listopadu

do konce ervna — co do potu práv se skrovným nezdá, ježto se

dávala 42 pvodní zpvoherní pedstavení, poítaje v to i jednoaktovky.

Pipomínáme výslovn, že by nás nevelký ten poet úplné uspokojil,

kdy by se jinak s pvodním umním rozumn a prospšn hospodailo:

ale ím dále tím rozhodnji pozorujeme pravý opak toho. Za nynjšího
ízení opery nemlo by domácí umní pražádného prospchu ani ze

sebe vtšího potu pedstavení jemu vnovaných.
Nejtžší naše stížnost jest na nepochopitelnou nešetrnos, s jako-

se divadlo chová k Smetanovi. Kdežto by bylo jeho povinností, cu

nejdokonaleji provozovati jeho díla, která jsou již nyní pevn zakoeo
nna v repertoáru, a snažiti se, aby se repertoár na prospch divadla

i umní samého obohacoval jeho ostatními zpvohrami, dje se vše,

aby se pivedl úinek opaný. Jak nedstojn zachází se se samou
Libuší, jest již obecn známo. Nejslavnjší toto dílo zpvoherního umní
eského, kterým oteveno bylo národní divadlo a které ureno jest

oslaviti také ješt korunování eského krále, sloužilo v národním di-

vadlo již také k rychlému ucpání mezery v repertoáru náhle nastalé

a provozuje se i s naprosto nedostateným obsazením dležité partie

a s takovým obsazením partie jiné, k nmuž nesnadno svoliti ani za

dležité poteby výpomoci v nouzi, ponvadž díla tak vážná a národu

tak památná mají se objevovati jen spsobem co možná nejdokona-

lejším. Na míst toho arci zažila Libuše pedstavení, pi nichž hudební

provedení prozrazovalo velmi pochybnou pípravu na úkol tak nesnadný

a pi nichž výprava scénická v oi bijící ledabylostí v obecenstvu pímo
budila odpor.

Pi Prodané nevést zlé hospodáství domohlo se již velmi kikla-

vého výsledku: nejoblíbenjší a nejvšeobecnji vážená tato národní

zpvohra naše stává se v národním divadle již nemožnou. Vynikající

len zpvoherní správy povdl pisateli tchto úvah, že si pedplatitelé

Prodanou nevstu pímo zapovdli. Nevíme, jakou formou se to stalo

a jaký poet pedplatitel projevem tím byl zastoupen: ale nemáme
píiny pochybovati o jeho dvodnosti, ponvadž jest pohíchu docela

pochopitelným. Tak daleko již národní divadlo pipravilo eskou zpvo-
hru. Na osudu Prodané nevsty, ped temi lety národem oslavované

a nyní Pražským obecenstvem z repertoáru vyluované, nejkiklavji se

jeví zlé hospodáství nynjší operní správy. Hlavní chybou bylo, že se
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dávala z ohled naprosto jeu penžních píliš asto a následkem toho

zhusta nade vše pomyšlení nedbale a chatrné. Nic toho nedbáno, že

se obecenstvo neustálým opakováním pi'es)tí, že se mu špatné prová-

déní zoškliví, nepomýšleno na to, že hra, které jest divadlo v mravním
i hmotném ohledu takovým vdékem zavázáno, žádá slušné jakési šetr-

nosti, že má její svží dojem býti úzkostlivé chránn ped ošumélostí,

nastávající nezbytné pi bezstarostném astém opakování. A když se

tímto spsobem došlo již k tomu, že Prodaná nevsta jako vc píliš

opotebovaná nemohla býti stavena do ádného repertoáru, ješt po-

slední rána jí dodána tím, že se jí poalo, jako hry vždy „pipravené"
užívati k nahrazování her v poslední chvíli zmaených.

Z letošních provedení jest jedno odpolední, jedno na poctu ame-
rických Cech a dv náhle do repertoáru vhozená. Jednomu z tchto
jsme byli pítomni a vidli jsme nevoli obecenstva, jaké národní divadlo

jindy asi ješt nebylo svdkem. Vážený starý pítel Smetanv, patící

k nejstarším navštvovatelm divadla, odcházel po prvním jednání

s rozhoením, které bylo co nejsmutnji odvodnno. Užíváme této

píležitosti, abychom o nynjším provádní Prodané nevsty konen
promluvili slovo již dávno potebné. Pedem není možná pochopiti, jak

mže národní divadlo páti živlu komediantskému již opt tolik místa

v ušlechtilé národní he, která pro živel ten již tolik odporu vytrpla
a po drazném napomenutí veejnými hlasy již ho byla potebnou
mrou zbavena. Kam se dje skvostná hudba skoné pi konicdiantských

kusech, jež se tu provádjí, uvádiíce v nevážnos eské umní i ná-

rodní divadlo? Velmi odporné hanswurstiády dly se po dlouhou dobo
s Vaškem, ale pi poslednícli pedstaveních konen jsou odstranny;
a pece jest bohužel práv Vašek také píinou velké stížnosti : umlec,
jenž svou jist upímnou oddanos k Smetanovi tak rád dává na jevo

mimo jevišt, mohl jako rozhodné schopný pedstavovatel Vaška již

dávno nabyti poznání, že mnohá jeho o sob dobrá komická podrobnosC

citeln škodí celkovému dojmu. Podle subjektivního vkusu o tom býti

mže spor, nevybíháli mnohá jeho nuance z mezí umleckých ; ale

rozhodnou vadou jest na p. komické odbíhání Vaškovo ped samým
sextetem v tetím jednání. Mželi skutenému umélci býti žádoucím
smích obecenstva v okamžiku, kdy se práv nasazuje první akord váž-

ného sextetu? Opravdu nebezpeným však opee Smetanov jest Kecal

p. Hynkv. Nezapomínáme, že pevzetím partie té za ochuravéní pán
echova vykonal p. Hynek Nevst velikou službu a že má do ní dobrý,

ostrý humor i ádné plný orgán : ale jednak v komice jeho narážíme

brzo na citelné pepínání, brzo na hereckou pohodlnos v partii té

nemožnou, jednak ve zpvní stránce velmi asto pozorujeme nedbalost

kiklav odporující pesnému sloha Smetanovu. Náš Kecal i noty si

pozmuje nebo plete a nejen v parlandech, i v melodiích docela

pevným taktem vázaných zachází asto tak volné s tónem, že teba
z nkoUka not za sebou žádná není náležité intonována; slyšíme jen

výkiky. Tomu všemu pak jest politování hodným doplkem neeská
výslovnost našeho selského dohazovae, který již po ti léta zpívá

dsledn: „za tíého", „jako beranek", „slovo" atd. Nemohouce pouštti

se do dalších podrobností ješt se tážeme, kolikrát asi za posledních
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let zi)íval .leníka pan Vávra a jak prospívá nejoblíbenjší národní

zpévolie druhó obsazení partie té, a domníváme se, že jest dosti do-

líreno, jak se divadlo samo piinilo o nejrychlejší opotebování Pro-

dané nevsty.

Vedle toho pak nedje se nic, aby se jiným zpvohrám bmeta-

novym pomohlo k uznání. Za nynjších okolností není divu, že Carmen
i Aida jsou vrcholem naší ojjerní sensace, a že tedy širší obecenstvo

Pražské, v nmž i ve všech jiných oborech bohužel vše cizí má vždy

vtší autoritu než domácí, již samo o sob tmito sensacemi nasycuje

svou divadelní potebu a zanedbává domácí umní, pokud i toto není

také trochu v mód, jako byla do nedávná ku p. práv Prodaná ne-

vsta. A na tuto cestu divadelní správa obecenstvo sama i)ímo zahání.

Nkteré hlasy varují ped drazným požadavkem imponující výpravy

pvodních z])voher, aby se neinila z výpravy vc i)íliš dležitá. Ale

tato námitka není vasná, dokud divadlo skvostnou výpravou oper

módních zetel obecenstva práv na tuto vnjší stránku obrací a pak

nechává zpvohry eské i bez výpravy nejpotebnjší.

Braniboi v echách inscenováni byli zrovna bídn ; ve vážné

vlastenecké zpvohe ml eský lid na míst njak malebn rozerva-

ného obleku bojující chudiny, o njž v djinách divadelních oblek
není nouze, šat s kiklavými barevnými záplatami, které by snad

i v Banditech nebo v Boceacciu byly píliš divoké ! Jak bylo' vy-

praveno Tajemství s dekoracemi, uznanými již v prozatímním divadle

za nevhodné, a nad to ješt pro národní divadlo arci píliš malými,

jest další málo estnou upomínkou. Tedy nejen že se nejeví snaha,

vyrovnati rozdíl Paížských a domácích scénování v oích obecenstva

njakým samostatným umleckým pokusem : i nedbalost a nevážnos

až vyzývavá na jeve se dává, jdeli o národní umní. *) Krom toho

staví se pvodní zpvohry tém z pravidla na místo rozhodn ne-

píznivjší než cizí, o em se již nemžeme šíiti, majíce ješt pro-

mluviti o nešastném poádku, jakým se pvodní zpvohry vypravují

na jevišt. Správ divadla dobe jest povdomo, které Smetanovy

zpvohry již si dobyly obecné vážnosti, a proti kterým má obecenstvo

posud vtší nebo menší pedsudek ; a pece po rozhodném vnjším
neúspchu Dvou vdov vypravilo Branibory, které v nynjších okolnostech

mají nejmén životní síly, a to tak, aby se za žádných okolností ne-

dali udržeti. Pak pišlo Tajemství samou výpravou zmaené, a konec

jest, že ti zpvohry Smetanovy šastné jsou na delší dobu v repertoáru

nemožný, a tak za vylíeného soudu Prodané nevsty a Libuše Smetana

té chvíle jest z repertoáru národního divadla vylouen. Ostatních jeho

zpvoher si totiž divadlo nevšímá, a práv dvma z nich mohlo dojíti

nejvtšího úspchu. Neschází mezi nimi národní zpvohra, která se

') Nemže se namítati, co se vnovalo ješt nejnovjší dobou na Rozk<>šueho

Popelku. Touto zpvohrou uinila eská hudba zvláštní mimoádný dar

divadlu, ne naopak; divadlo dostalo pvodní výpravnou hru, v níž by

aspoi^ beze škody umní a eského rázu divadla mohlo ujioutati obe-

censtvo výpravou. Materielní úspch Popelky jest tedy opt jen novým
dluhem divadla, jejž má spláceti hmotnou i mravní podporou domácího
umní.
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liíed asem již dlila o nejvtší oblíbeuos s Prodauou nevstou —
naše Hubika. Té bylo již tuším tikráte, a to také hned po otevení

divadla, zneužito k naprosto nedstojnému provedení z nouze, místo

co mla býti do národního divadla uvedena s leskem pravého eského
skvostu, a když takové její provádní bylo dokonce odsouzeno, nechává

se v zapomenutí, akoli jest v repertoáru kusem zrovna nezbytným,

a by byla pomohla upevniti postavení eského umní a zvlášt Smeta-

novo v repertoáru, a jest i divadelní správ známa jako t. zv. kus

kasovní. Dle posavadních zkušeností arci možno si jen páti, aby

zpvohry ty nebyly provozovány, pokud se na divadle s domácím umním
nezachází dstojné.

Mluvili jsme naped o Smetanovi, iníce již z hospodaení s jeho

zpvohrami úsudky o zacházení s pvodním umním vbec. Každým
spsobem jest Smetana bohužel i v této píin vzorem neosamélým.

S Dvoákem jest divadlo ve styku rozhodn pátelském, a pece mlo
i má provádní Dimitrije velké vady, pece nedje se pranic pro zne-

uznaná starší jeho díla. S Bendlem zase jest pomr nepátelský, a

divadlo nemyslí na to, že by zvlášt jeho Lejla mohla mu konati nyní

velmi dobré služby, kdežto ím pozdji tím nesnadnji bude ji kísiti,

Kovaovicovi Ženichové loni opakováni do pesycení obecenstva, za to

letos na n nevzpomenuto, tak že úpln vypadli z repertoáru atd.

Tmito ukázkami z nevyvažitelného potu výtek ukázali jsme,

pro jest nynjší zpvoherní správa v píin národního umní nyní

již všemi zpravodaji našich denních list Pražských naprosto odsouzena.

Shrnuli jsme zde nkolik výjev zvlášt význaných, abychom na po-

litování hodné poblouzení naší zpvoherní správy ukázati mohli v aso-
pise, který k tomu jest lépe povolán než listy denní, a v as, který

již k dtklivému varování bohužel zbývá poslední. Dále takovými cestami

jíti pednímu ano ve svém spsobu jedinému našemu národnímu ústavu

možná není, jak pro jeho povolání tak pro jeho bezpený rozvoj hmotný.

Žádný z hlas varujících však posud nedošel ochotného sluchu, ano

k nejvážnjším upomínkám slovem i skutkem odpovídáno v ten smysl,

divadelní správa pokraovati hodlá cestou posavadní. Publicistika

nejvtším sebe zapíráním hoví denním potebám divadla a jen proto

posad veejný odpor není všeobecným ; ale když zvrácené názory diva-

delní správy vedou již k nenahraditelným zkázám, nastává veejným
strážcm národního divadla povinnos jiná. Tolik jisto jest, že vasný
obrat na pravou cestu, jmenovit v seson nastávající, jest jak neod-

kladný tak v každém ohledu nezbytný. Caveant consnles

!

Tchto rozhled po nynjším stavo zpvohry národního divadla

akoníti nemžeme, nezmíníce se o osobním stavu nynjšího personálu,

jenž práv s rázem repertoáru souvisí co nejtsnji. Mli bychom vlastn

ze široka hovoiti o stavu dramatického zpvu u nás vbec, ale pe-
staneme již na zmínce o naší tenorové otázce. Vlaský tenor p. K. Ra-

verta jest následkem zvláštních poteb našeho divadla silou nám tak

málo platnou, že nám zbývá jen pan Vávra jako jediný ádný ped-
stavovatel všech partií národních a ostatních lyrických, že on jest

naším jediným Josém i Dimitrijem a bude jediným možným Lohen-

grinem atd. ; tážeme se, jestli to stav pirozený a vbec možný, tážeme
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se dále, jaké místo asem zbude p. Ravertovi v dobrém repertoáru

naší zpvobry, a konen, dlouholi bude možno, aby len národního

divadla zpíval nám vlasky? Vc jest již píliš známa, abychom o ní

dále mluvili; jen na to obracíme zetel, kam by se podla eská
zpvohra pi nahodilém delším ochuravní pán Vávrov, a na to, že

by se ád národního divadla aspo co do formy ml zachovávati.

Sbírky Tyršovy.

Prvodní pednáška k jich výstav

od

Antonína Turka.

(PokraCování.)

ohružujíce se v nový tento oddíl sbírek Tyršových j)ekvapeni

jsme již pi prvním pohledu neobyejným, nepopiratelným úpadkem
nejen v malíství a sochaství, ale i v stavitelství se jevícím, a tím

nápadnjším, povážímeli, že slavná doba architektury ímské bez-

prostedné jej pedcházela. Jaká byla píina úkazu toho, vykládá

historie té doby sama. Ohromné úspchy válené, jež štstna
svtovládným ímanm udlovala, nesmírné nakupení poklad v ím
samém, to byly hlavní píiny, jež na konec i v ím jako všude jinde

poklesnutí mravnosti a kázn ve všech oborech života národního v zá-

ptí mly. Národ jindy hluboce vážný a písný, jemuž živoucí zbožnosC

v boji o život dodávala síly duševní i hmotné, otu])l na konec úpln
k víe svých otc ; otravná nauka euhemerismu mocn otásala vratkými

již základy íše. Zhoubným jejím vlivem živila se nevra v podání

druhdy každému ímanu posvátná. Nikdo nevil již ani v divotvorné

poetí Rhey Sylvie, odkud pedkové s pýchou božský pvod zakla-

datel íma odvozovali, ani v knihy Sibyllinské, o nichž se myslilo,

že v nich obsaženo vše, co k blahu celé íše se vztahuje. K tomu
pidružily se hanebné mystérie Bacchovy i smyslné kulty orientální,

jichžto zneužíváno k mrzkým neplechám. Není zde místa rozvádti ostatní

všeobecn známé okolnosti, jež úpadek íma provázely a k úplnému
vyžití pohanstva, a ke konenému zhroucení pyšné budovy umní ím-
ského a umní antického vbec vedly.

Kesanství nastupuje za nejkrutjšího pronásledování svou svto-

bornou dráhu, vniká duši oblažující pravdou zvolna sice, ale nezvratn
v mysl i srdce lovenstva a odchovává v zátiší, bez hluku a lesku

mocný pramen nové životní síly, jež pevnou a jistou dráhu sob klestí,

kdežto nemravností i hnilobou nasáklá skoepina pohanského žití puká
a se rozpadá. Vítzství kesanstva bylo pirozeno, nebo vznešené

zásady rovnosti a bratrství všech lidí, pevná, jednoduchá a snadno

pochopitelná víra a k tomu i jeho nauka o bohu jediném zajišovaly

jemu jistý prchod.
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Ale jak nov utvoená spolenost lidská, jež dle nauky své po-

žitkv a rozkoší se odíkala a konec svta každým okamžením oeká-
vala, mla se k umní? Již z historie vzniku a prvotního rozvoje nové

vrouky vysvítá, že k umní záporn se postavila. K tomu ješt pi-
družily se jiné dležité píiny, které tolikéž k náhlému úpadku umle-
ckého tvoení pisply. Nebyl to jedin zákon Mojžíšv, jenž takka
zapovídal vykonávání umní výtvarného, nebyla to jedin nechu a odpor

ke zbylým formám umleckým, jež každou ásticí na nenávidné po-

hanství upomínaly, ale hlavn církev sama a celá ada vážených autorit,

jež proti veškerému umní nepokryt se vyslovily. Avšak jednostranné,

se zásadami nové vrouky jen slab souvisící tyto zásady brzy se umír-

nily, neboÉ nejen že praxis proti všemu tomu byla rozhodla, ale

hlavn duchové širšího rozhledu nenávisti této nechovali, chápajíce

význam umní a hluboko v lidské duši zakoennou potebu jeho.

A s tímto dležitým obratem poaly se zjevovati prvé skrovné zárodky

umní starokesanského, s jehož poátenými stopami setkáváme se

v ímských katakombách.

Obrame se znovu ke sbírce Tyršov, bychom sledovali rozvoj

architektury nové, nebo malíství a sochaství té doby co prjev samo-

statný zaujímá místo velice skrovné. Pomineme neumlé a ve formálném

ohledu bezvýznamné stavby v nitru katakomb a postoupíme hned dále.

Krom oratorií, jež nad katakombami se budovaly, sloužíce vícím za

shromaždišt ve výroní den úmrtí nkterého muedníka, z nichž však do

dnes jen nepatrné zbytky se zachovaly, nad jiné dležité jsou basiliky.

Nebudeme šíiti slov o vzniku jejich. Naskytují se sice dv hypothesy

o pvodu jejich a ob jsou ve sbírce Tyršov doloženy, ale žádná z nich

neopírá se o fakta, jež by nebylo lze vyvrátiti. Poukážeme zde toliko

k tomu, že basiliky t}to, jako místo k shromáždní pravovících k boho-

službám, v prvních dobách spíše v domech obanských, ovšem ješt
cele antických, i soukromých hledati dlužno. Jednotlivé myšlenky archi-

tektonické, z budov veejných pevzaté, pisply pak též k vyvinutí

formy basilikální, tak že nelze upíti, že veškery elementy i nové formy,

s nimiž se napotom v umní starokesanskéra setkáváme, mly zárodek

svj v elementech a formách již stávajících.

Nehleme však více na tyto a obrame pozornos svou k nitru

basiliky, jež velice jest zajímavé jednak originelním svým rozvržením,

písné kázni odpovídajícím, jednak výzdobou svou pro charakter prvotních

kesan nanejvýš charakteristickou. Oddliti kajicníky a spravedlivé,

získati místa k umývání rukou a nohou, odlouiti katechumeny od tch,

kteí do církve pijati byli, vzdáliti mužské od ženských, zíditi místo

pro knze a vytknouti oltá, celek pak pokryti a shora osvtliti : to
byl program, na jehož základ budovány byly pvodní basiliky staro-

kresanské, a již z tohoto programu mže sob pozorovatel uiniti

pibližný pojem o vnitním zaízení. Pistupme k vyobrazením ve sbírce

Tyršové a uiníme si podrobný obraz chrámu starokesanského. Pro-

šedše atrium, tyhranný to dvr, sloupením obklopený, urený pro

nejtžší kajicníky, vstupme do basiliky vlastní, v narthex, v místo vy-

kázané kajicníkm lehím i katechumenm.
Ostatní dm podélný, v jehož ásti severní ženy, 9 jižní maži
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a v pedu dti k bohoslužbám se seaovali, náležel hlavné laikm.
Prošedše lo hlavní — k níž na levo i na právo, bu po jedné neb

po dvou postranních lodích, adou sloup oddlených se pipojovalo —
picházíme na konci stední lodi k apsid, kde krom oltáe chorus,

tribuna s kathedrou biskupovou a se sedadly pro knžstvo vyšší v polo-

kruhu se nalézaly. Toto poslední oddlení basiliky odloueno bylo zá-

bradh'm od stední lodi. S basilikami rozlohy takovéto a podobn,
vesms na východ orientovanými, setkáváme se do roku 420. Poínajíc

dobou touto nastává v orientaci chrámu pozmna toho spsobu, že

nyní smrem na západ se orientuje, ponvadž obrácení na východ

zvyk orientální i pohanský pipomínalo, snad i proto, že pi záv-
rení modlitb lid zády ke knzi obraceti se musil. Krom pozmny
v orientaci také rzné zmny ve vnitní úprav nám jsou nápadný.

Tak objevuje se zrakm našim narthex sloupením lépe vyznaen, než

zprvu se dlo. 1 lo píní, transept nyní astji se naskytuje. ')

Transept tento representoval ideální obydlí muedníkovo, jehož tlo

pod oltáem, confessio o sob obsahuje, a jež asem na rozsáhlou

kryptu vyrostl, ímž ovšem asto i dosti znané presbyterium se zvýšilo.

Sestávalaf tudy basilika formy druhé ze shromaždišt obce vící,

z prostoru muedníku vnovaného a posléze z místa kultového pro

vyšší a nižší klérus. Avšak složité tyto formy basilikální, založené na

písném odstupování rzného druhu kajicníkv i vících, pozdji,

když církev se rozšíila, pokání veejné pestalo, stávají se jedno-

duššími, pozbývajíce atria; takž setkáváme se na konec s basilikami,

jež mají toliko pouhou pedsí.
V konstrukci basiliky jeví se nápadný rozdíl a kontrast proti

hmotným stavbám staroímským, jet ona velice jednoduchá a lehká,

zdi velmi slabé, opukové, jež ovšem pi znaném rozpjetí klenbu snésti

nemohly; tak byla krytba vnitku nutn bu oteveným krovem bu
plochým a kasetami ozdobeným stropem. Jedin tam, kde nebylo deva
ani jiného lehkého materiálu, jako v Sýrii, budovaly se basiliky mas-

sivn, proto bylo snadno lze je peklenouti; jediné následkem této

okolnosti objevuje se zde první kupole kesanská.
Jako konstrukce, tak i dekorace celé basiliky starokesanské

velice jest chudiká, a jedin snad rzné odstupování stech, nkdy
i pedsí se sloupením, ržice aneb i slepé arkády, jak z etných foto-

grafických reprodukcí basilik ímských patrno, oživují spsobem málo

bohatým, avšak nikoliv bezvýznamným vnjšek jejich. Bohatji okrášlen

byl vnitek dekorací v obor malby a zejména mosaiky rovnž i plastiky

spadající. Výzdoba plastická, velice ploše držená a ponejvíce ornamen-

tální i symbolická, tam pak, kde se objevuje ve formách pvodních
odjinud nevypjených, vykazuje techniku velice chudobnou. Nicmén
prese všechny nedostatky, které se pi tchto stavbách naskytují ve

form, která, jak se nám zdá, jedin z poteby nikoli z tendence um-
lecké vzešla, jest pece dojem celku dstojný i povznášející, nebo ony

etné, beze zmny pijaté elementy antické, velikolepá jednoduchos.

') Transept nelze ped r. 320 žádný dokázati, teprv po Konstantinovi zaíná
se astji objevovati.
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rovnž i vážný, místy nádherný a pece prostý duch výzdoby malíské
i mosaikové, zejména též oblouku triumfálního a apsidy, kde kolosální

velebné i písné postavy Krista, apoštol i muedník na nás u vázaném
držení tla a slavnostn syninietrickém seadní s výše dol zírají, k úinku
nanejvýš opravdovému a znamenit charakteristickému se sluují.

Z etných památek starokesanského slohu ve sbírce Tyršov
zastoupených pipomínáme z doby ped rokem 420 S. Clemente, ba-

siliku tetímu nástupci sv. Petra vnovanou, z níž ovšem jen cho
r. 872—882 restaurovaný a pdorys v pvodní podob jsou zachovány,

pak S. Maria in Cosmedin ; ze staveb po roce 420 jsou pak zajímavý

hlavn basilika S. Maria in Trastevere a Basilica Sessoriana. K nim
radí se z basilik formy pozdjší, pouze pedsí vykazujících, nádhern
restaurovaná basilika S. Paolo, S. Giovanni in Laterano a j. vesms
v Éím se nacházející.

Založením Byzancie nastává v umní opt obrat nový, novými
vlivy zevními i vnitními podmínný. Jako v celém zízení státním

i církevním centralisace napoád tužší se zmáhati poíná, tak i v archi-

tektue, jež pod vládou umní milovného Konstantina i nástupce jeho

•Tustiniana k nádhernému rozkvtu dospla, s principiemi podobnými
^0 setkáváme. I ona centralisuje disposici, podizuje celek prostoru

ústednímu. Než jest ješt ada jiných vliv, jež podmiují ráz stavi-

telství byzantinského, kteréž od výtvor prvních dob kesanství v ím
tuk podstatn se liší.

Dv periody rozeznáváme ve slohu tom, z nichž první Konstan-

tinem poíná a druhá od vlády Justinianovy se datuje. Z první této

doby velice málo památek i zpráv do dneška se dochovalo, a tak též

ve sbírce Tyršové jen spoe ji zastoupenu nacházíme. Uvádíme tudy

jen kostel sv. apoštolv, vysoce sklenutý a bohat pestrým mramorem
vyzdobený, s portiky i stavbami vedlejšími, a chrám sv. božské Sofie,

jenž vyhoev, pozdji za Justiniana novou stavbou byl nahrazen.

Bohatší památkami architektonickými jest bez odporu doba Justi-

uianova, vykazujíc naskrze stavby centrální, útvaru podobných, jak jsme
se s nimi setkali ve starém ím ; ovšem se konstrukce od ímských
valn liší. Zvláštní záliba v kupolích, jež u slohu tohoto k tak znamenité

platnosti picházejí, a jež jsou pro nj píznakem nad jiné charakte-

ristickým, pivádí nás mimodk na stopu vliv orientálních. Setkáváme
ác s podobnými kupolemi, jak to Tyrš též ve sbírce své dovodil, pi
píilácích Sassanidských (v íši novoperské po parthické), na kterýchž

budovách nelze stopovati ani sebe nepatrnjších vliv západních, a které

ve mnohém ohledu jako návrat k formám chaldejským i egyptisujícím

nám pipadají. Tak zíme v etných tchto palácích tu i tam zvedati

se kupoli na tverhranu, jinde zase budí pozornosí naši soustava nkolika
kupolí z jedné plochy v nestejnou výš se vypínajících. Mimo tyto kupole

nalézáme pi palácích tchto ješt ady slepých arkád, oblouk pevý-
šených i vlysu obloukovitého, jakož i celou adu kapitél trapezovitých,

hrubých i — jak na p. v Ispahánu — ornamentem plochým techniku

textilní pipomínajícím pokrytých. Vtšina motiv tchto, které TyrŠ

v detailech nastádati se vynasnažil, pešla na sloh byzantinský. Mu-
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síme rau piznati charakter celkem orientální, což zárove též vy-

svtluje vliv jeho na sloh uárod mohamedánských.
Ze tech typ, v nž hožnice hyzaiitinského slohu rozvrhnouti

mžeme, uvádíme nejvíce zastoui)ený typ druhý, jež kupole naped
i v zadu staví a prostor postranní mnohdy v patrové lod postranní

vyvinuje, a jehož nejkrásnjším píkladem jest chrám Ha«ia Sofia

v Caihrad za Konstantina založený, avšak teprve po velikých po-

hromách živelních za Justiniana dostavný a bohaté vyzdobený. Jest

pak památný chrám tento v pdorysu tverhran ponkud obdélný,

v jehož stedu kvadrát co prostor ústední se kreslí, nad ním na

tyech mocných pilíích oblouky a pendantivy spojených plochá ku-

pole se zvedá, s níž dv polokupole na východ a západ spolené se

nesou. Po obou pak stranách ústedního prostoru pidružují se malebn
postranní prostory dvoupatrové, nádhernými arkádami s ním spojené.

Nelze tu tedy mluviti o lodi hlavní a lodích vedlejších, jak jsme pi
basilikách starokesanských inili, zde zaujímá pozornost naši pro-

stední vyvýšený sál s místnostmi postranními a s galeriemi. Pi tako-

vémto spsobu komposice není ovšem dojem vnitku pojednou dán,

nutno budovu projíti a sledovati onu bohatost i rozmanitost malebných

a imposantních pohled, jež nám poskytuje. Prostor ústední dominuje

tu souvislostí a výškou, a v nm zase vládne sted kupole vyšší než

ob polokupole, k nimž apsidy ješt nižší se pipojují. Prostory po-

stranní netvoí lod souvislé, ale pispívají pece, arkádami jsouce

oteveny, znan k dojmu vnitra, poskytujíce všude prhledy nanejvýš

malebné, jejichž úinek skvostnou i nádhernou inkrustací a rozmanitým

vedením svtla ješt znamenit je zvýšen.

Krom stavitelských památek v Byzancii samé dlužno si ješt po-

všimnouti staveb Ravennských, kterým Tyrš zvláštní místo ve sbírkách

svých byl vykázal, a ze kterých vliv umní byzantinského, a tolikéž

znaná samostatnost je zejmá; avšak jich míru a spsob vzáj'ímného

prostupování nelze pesn uriti. Pipomínáme tu ze zajímavých archi-

tektonických památek tchto chrámy S. Vitale a S. Apollinare, oba ve

sbírce Tyršov v pkných reprodukcích fotografických nám pedvedené.

Plastika a malba stojí co do ceny umlecké v epoše byzantinské hlu-

boko pod architekturou. Úpadek její jest i vi první period kesanství

v Itálii zjevný. Z bronzových památek mže pozornost naši upoutati

sloup Justinianv, vztýený po vítzství nad Peršany r. 543, 105 stop

vysoký, z cihel zbudovaný a kovem potažený, jehož tvrcem byl umlec
Eusthatius z íma povolaný. Na sloupu tom umístna byla bronzová

socha jízdecká mohutného úinku; kíi v pohybu živém se hívou vlající,

císa pak na nm co Achill s tunikou a dlouhým pláštm obrácen jest

s pravicí nataženou k východu. Rozumí se samo sebou, že z díla toho

nieho na naše asy se nedochovalo.

Chudší a velice neumlé jsou výtvory dláta umlc byzantinských,

obmezujíce se ponejvíce na zdobení sarkofág, jichž zejména v Ravenn
zajímavý výbr nalézáme. Tyto sarkofágy, v základních tvarech ímským
podobné, jsou ovšem v ornamentaci mnohem nedokonalejší. Nejzname-

nitjší ze zachovalých jsou rakev Gally Placidie, Honoria i Konstance,

jakož i sarkofág Theodorichv, hladký, ve form vany lázeské z porfyru
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vytesaný. Dekorace záleží vtším dílem z monogramu Kristova, vnc
vavínových, kíž, páv a podobných symbol neustále se opakujících.

O vtší zrunosti technické i bohatší invenci svdí ezby ze slonoviny,

jichž formálná dokonalost byla tak znaná, že umlci byzantinští dlouho

dovedli na tomto poli opanovati záhy v takovém druhu prací proslulý

orient.

V míe velice skrovné pstovala se malba. Jedin mosaice dostalo

se znanjšího rozšíení, jak zachovalé mosaiky v paláci Justinianov,

znázorující scény válené a mosaiky Ravenské, nám o tom svdectví

podávají. Fanatití obrazoborci zniili namnoze nádherné výtvory umlc
doby této, V druhé polovin devátého století nastala sice umní byzan-

tinskému za Basilia Makedonce krátká doba renaissance, která však

záhy opt úpadkem politickým perušena byla. Plastika a malba byzan-

tinská stávaly se vždy více schematickými a braly na sebe všechny

ty odznaky stuhlosti, topornosti a zkostnatlosti, jež je ím dále tím

více jak od pírodní pravdy, tak od výše ideálního umní vzdalovaly,

a jež byzantinismem nazývati j^me uvykli.

Postupme dál a nahlediii lue v nové oddlení sbírek Tyršových,

v oddlení ranního stedovku v západní a stední Evrop, jež rozdleno

jest na menší oddíly jednotlivým zemím odpovídající, z nichž tuto na

prvém mít uvésti dlužno Francii, ana pro bohatos stavitelských pa-

mátek ímských pomrné nejvtší istotou forem vyniká. První chrámy

za doby Meroving byly ze deva budovány, pozdji spatujeme kostely

zdné z chatrného materiálu, neumle traktovaného. Pi velice nedo-

stateném stavu techniky stavitelské nepekvapuje nás, že klenby jen

v nepatrném rozmru ponejvíce pouze nad apsidou se provádly. Z dosti

etných, pkn zachovaných a mimo Francii pomrn málo známých

zbytk stavitelských té doby, uvádíme baptisterium v Poitiorsu s fasádou,

v jejíž dekoraci se jeví reminiscence antické v detailu sice isté, avšak

podivn sestavené a skombinované. S ozvnou motiv ímských potká-

váme se rovnž v dob Karoling, ba snaha po návratu k formám
antické velíše jest za vlády Karla Velikého tím zjevnjší.

Ale tato první renaissance umní ímského jest velice tžkopádná
a bez porozumní hlubšího provádná. K tomu pistupují vlivy byzan-

tinské, etnými umlci z Byzancie povolanými do Francie penesené,

jakož i vlivy maurické, jež ze pátelských styk Karla Velikého s Ha-
run-el-Rašidem ze Španél byly vzešly, a které napotom nejednomu dílu

architektonickému zvláštní nádech pikantnosti dodávají. Nejpamátnjší
ze staveb té doby jest Notre Dáme v Avignonu, kde vedle vliv cizích

též samostatné pojímání nás pekvapuje.

V Nmecku, jež památkami staletými rok 1000 pedcházejícími

jL znan chudší, uvádíme ze staveb starších památný dóm Trevírský,

pvodné basiliku plose krytou, z budov, jež za doby Karla Velikého

hlavn v mstech Porýnských vznikly, slavný dóm v Cáchách
;

jest to

stavba polygonální s ochozem, uprosted níž kupole se pozvedá.

Pokud nejstarších architektonických památek u Slovanu se týe,
jsme, jak známo, tém jediné na zprávy písemní odkázáni. Proto také

oemflžeme se o nich zde šíiti, zvlášt že i ty kulaté kostelíky eské,
08V<TA 1886. 9. _„
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jež ve mnohórn vzhled vliv byzantinský prozrazují, dle úsudk znaleckých

až po roce 1000 povstaly.

Velice bohaté a dkladné jest ve sbírce Tyršov representován

sloh románský, sloh vlastního stedovku, jenž poínaje rokem 1000
za tak zvláštních okolností se vyvinul. Nebudeme zde rozvádti známé
dalekosáhlé následky všeobecného oekávání zkázy svta, kteráž rokem
1000 nastoupiti mela. Na vývoj umní, zejména stavitelského ml rok

tisící vliv rozhodný tím, že po koneném šastném uplynutí jeho celé

kesanstvo jako k novému životu probuzeno si oddechlo, a s horlivostí

dosud nevídanou ku chvále boží chrámy zdvíhati se jalo. V nadšené

vdnosti všude tém kostely 0(i základ znova se budovaly a nádhern
vyzdobovaly, k emuž ovšem krom soukromého nákladu i ohromné
odkazy za doby všeobecného postrachu a všeobecného pokání klášterm
i kostelm uinné nemálo nápomocny byly. Tak poala po roce 1000
doba románská s ruchern stavitelským, jemuž sotva rovného kdy bylo,

a jenž z forem starokesanských, byzantinských i ímských nový sloh

vytvoiv, dovedl jej na výši slohu panujícího udržeti tém po celá dv
století. Všeobecné odznaky slohu románského definovati není takka
možno, není ani slohem v tom smyslu, jako sloh dorský aneb iónský,

kde všude hlavní ásti dle uritého vázaného principu ze sebe se vy-

víjejí. Setkáváme se pi nm s ohromnou rzností nejen v detailu, ale

i v disposici, podle zemí. ba i jednotlivých provincií dosti znan se

rznících. Nechcemeli se od pravdy vzdáliti, nemžeme spolené pí-
znaky celého slohu románského vypoítávati. Jediné proti gotice ohra-

niuje se jaksi výluným užíváním oblouku kulatého, a i oblouk ostro-

luký záhy se objevuje.

Nehodlajíce vyliovati všeobecný systém, píkladu Tyršova ve

sbírce jeho se pidržujíce, obrátíme se ku pehlídce innosti jedno-

tlivých zemí. Ponmež s Itálií, která nejen útvary svých budov, ale

též podnty, jež pi tvoení umleckém vládly, od zemí ostatních ná-

padn se liší. Kdežto na severu umní toliko z nadšení náboženského
klíilo, dávaly v Itálii v jednotlivých mstech, záhy k samostatnému
životu dospvších, hrdos i zimniná závodívos vzájemná, jakož nemén
i probouzející se zájem ist umlecký i)odnt k vývoji velice indivi-

duálnímu. Nepozastavujíce se u staveb Uíma i jeho okolí — jež se-

trvávají pi staré form starokesanské basiliky, pozornos naši budíce

jedin chodbami kížovými, jakýmiž vyznaují se na p. chrámy S. Lo-

renzo in Laterano — povšimnme si podrobnji staveb v Toskánsku,

ke kterým Tyrš se zvláštní zálibou lnul.

Architektonické výtvory Florencie jsou ve sbírce jeho velmi úpln
zastoupeny. Již v tuto rannou dobu pekvapují stavby hrdého msta
lahodou forem a smlostí koncepce umlecké. Z etných staveb vyniká

nad jiné zejména chrám S. Miniato al Monte, jejž líbeznou krásou
jeho unesen Michel Angelo svou nevstou nazval a s poetickou péí
r. 1529 pi obléhání Florencie ped zkázou zachránil. Ušlechtilý chrá-

meek tento jest první basilika stedoitalská, jež také vn nabývá
vzezení dstojného, nejen umlecky oživeného, ale i význaného, dojmu
dstojného klidu se dopínajícího, a po prvé cítíme zde, kterak pomry
naprosto jen z citu umleckého vycházejí. Velice zajímavý jest též osmi-
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branný chrám S. Giovanni, pozdji kticí kaple Florentská. Pilastry,

polosloupy a oblouky zdobí vnjšek jeho, vnitek dotýká se pozorovatele

nádherou architektonickou, dojmem pekvapujícím. Stáí záhadné budovy
tito, jež uvnit nápadné antikisuje, není dosud na jisto postaveno.

Skvlých výsledk na zápasišti umleckém dodlala se též Pisa,

když dostoupila vrcholu moci i slávy své velikým vítzstvím nad Moha-
medány u Palerma r. 1063. Bohaté koisti, kteréž se mstu tím do-,

stalo, použito ihned na stavbu dómu, jehož krásou i nádherou Pisané.

nad všechny sousedy své se vyšinouti chtli. Znamenitý tento dóm,
který již velkostí dimensí svých imponuje, zbudován jest na pdorysu,
formy kížové. Vnitek, na spsob maurických staveb lohami mramoru
stídav ernými a bílými vyzdobený, vyznamenává se malebnými pr-
hledy, k emuž empory, též pes lo píní vedené, nemálo pispívají.

Zajímavá jest též kupole ovální, jež se nad celým píním dómem,
jakož i nad lodí stední vznáší, tverník drazn vytýkajíc a první

spojení idey budovy centrální s basilikou uskuteiiujíc. Idea tato:

korunovati celek kupolí, aniž by horizontála celku citelné trpla, stala

se napotom stálým thématem architektury, až ji posléze Michel Angelo
dokonale rozešil. Také vnjšek dómu Pisského ukazuje nám po prvé

fasádu chrámovou spsobem ist architektonickým dekorovanou, zna-

menité lánkovanou a zárove sjednocenou. Krom kampanilu, slohové

úzce s chrámem souvisícího, zasluhuje zmínky ješté battistero s kuže-

lovitou kupolí, jejíž forma, z ohled akustických velmi praktická, krytb
dodává vn rázu hruškovitého.

Než opustmež již Toskánsko a vnujme pozornost svou skupin
nové, skupin lombardské. Vlivy staré architektury ímské, staro-

kesanské i byzantinské pojí se tu k celku zcela osobitému, jenž

proti vlastní Itálii jest hrubší a severnímu slohu románskému bližší.

Stavitelské výtvory lombardské, v této epoše velice etné, lze na

dva typy rozvrhnouti, na typ s fasádou jednotnou, neodstupovanou,
jejž za specifin lombardský považovati dlužno, a za jehož nejstarší

píklady chrámy S. Ambrogio v Milán, jakož i S. Michele v Pávii

i dóm v Piacenzi a v Parm nám platiti mohou — a na typ druhý

s fasádou odstupovanou. K tomuto druhému typu mžeme krom dómu
Modenského a chrámu S. Zeno ve Veron ítati co do vnjšku též

chrám Sv. Marka v Benátkách, ve sbírkách Tyršových spsobem zvlášt

áplným a velkými fotografickými reprodukcemi v celku i v detailech

zastoupený. Akoliv pi prvním pohledu na tento chrám dojem jeho

vnjšku pílišnou bohatostí výzdoby bez patrných vládnoucích linií, bez

konstruktivní organinosti jednotlivých detail neklidný i rušivý jest,

pece neubráníme se mocnému dojmu, jejž tento celek více fantasticky

nádherný, nežli ústrojný a pesné vyvinutý, více oslúající nežli hluboký

a promyšlený na nás iní, tím více pak uchvátí nás vnitek jeho

charakterem slavnostn vážným, vtším a opravdovjším, nežli dle rázu

vnjšího oekávati se dalo. K tomu všemu pispívá solidní nádhera

látek, které pi svtle pitlumeném oku se nevtírajf, jednoduchost forem,

Jejichž úinek žádnými malými motivy rozptýlen není, velkost prostor

prostedních, v 'míe nemalé pak také ona okolnost, že jednotlivé pro-

story nestejné jasné osvtleny jsou, fmŽ ostré kontrasty svtelné vznikají,

52*
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a k nim pipojuje se ješt zlatavý reflex s míst vysokých, jakožto

záe slavnostn nádherná, kterou se malebnos celku v nemalé míre

sesílaje.

Ješt sluší zmíniti se o jihu italském, o Ncapolsku a hlavn Sicilii.

Jakkoli ob zem ty pod jedním žezlem spojeny byly, pece co do
charakteru svých staveb od sebe se liší, Sicílie pak vyniká rozhodné
nad Neapolsko, mohouc se vykázati architekturou rozmanitou, spsobem
pebohatým a oslujícím, a málo organickým dekorovanou, v níž mocné
vlivy orientální velice nápadn se projevují. Co nejskvlejší pomník
tohoto slohu dlužno uvésti dóm v Montreale, trojlodní to basiliku

s krytbou devnou, s oblouky ostrolukými, ponékud pevýšenými, uvnit
bohatými mosaikami pokrytou, jejichž klidné barvy spolu s pdou žlutavé

prozírajicí dokonale harmonují a na pozorovatele iní dojem slavnostn

vážný i velkolepý. Vedle nho jmenujeme ješt dóm Palermský, jehož

vnjšek poskytuje nejlepší piklad dekorace zevní, vysokými arkádami
ostrolukými, jakož i vlysem obloukovým hrotité vykrajovaným a zvláštním

cimbuím architekturu maurickou nám pipomínaje.

To ve hlavních rysech obraz italské architektury románské. To-

znali jsme, že ani Benátky, ani jih italský, pi všech skvlých ped-
nostecl) svých ohledem písné architektonickým vládnoucí postavení

zaujíti nemohly, že také architektura lombardská, která pes technické

vlastnosti své pece jen rázu po vtšin zbarbarštlého se nezbavila,

ostatním dominovati nedovedla, že také ím a jeho okolí po celou tu

dobu velice neplodným se býti ukázal. Tak objevuje se již nyní v mlhách

budoucnosti Toskánsko pro architekturu italskou jako initel vedoucí,

initel nejryzeji národn italský.

Jinaký ráz má stedoevropské oddlení slohu románského ve sbírce

Tyršov. Kdežto v Itálii jsme se setkali ponejvíce s reprodukcemi

budov jednotlivých, zde zase na detaily a soustavný vývoj hlavní draz
jest položen. Systém, kterýž z architektonických výtvor severu a zá-

padu si vytvoiti mžeme, není ovšem systémem v pravém toho slova

smyslu takým, s jakým uvykli jsme setkávati se pi jiných slozích,

a to hlavn proto, že architektura v rzných zemích též rzn se

vyvíjela. Tolik lze povšechn pece pedeslati, že v slohu románském
v 11. století zraí se ješt jakási písnost a jednoduchosÉ, která však

ve 12. století úpln mizí, ustupujíc formám bohat a ušlechtile .vyvi-

nutým, jež napotom ke konci 13. století za vlivu vyvinující se gotiky

s rznými formami jejími v neorganickou sms se pojí.

Rozdlujeme tedy architekturu románskou zemí mimoitalských na

ti periody: slohu rann románského 11. století, slohu vyvinutého

12. atoletí, a posléze na periodu pechodního slohu 13. století. Pi-
hlédnme blíže k známkám jednotlivých period, jež ve sbírce Tyršov
jsou dovezeny.

V period rann románské zaujímá první místo, pokud rozmr
i potu zachovalých památek se týe, Nmecko, zaež píznivým okol-

nostem politickým a sociálním dkovati má. Rozkvt moci císaské,

bohatos mocných biskup, znamenité dchody klášter, výkonné síly

mezi mnichy, laciní neb i bezplatní pracovníci ze stedu robotného
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lidu a mnohé jiné ješt byly podmínky, jež rozvoj architektury církevní

v míre nemalé podporovaly. Z peetných velkých dóm, jež v dob
této zejména v mstech Porýnských poaty byly, zachovaly se arci

v podob pvodní pro asté požáry a jiné pohromy takka jen pdo-
rysy, tak že charakterisovati je namnoze jest nesnadno.

Také Francie, a v množství territorií roztíštna, honosila se

pozoruhodnou inností stavitelskou. Památky v dobu tuto spadající

jsou méné velkolep založeny, vynikají však nad nmecké elegancí

forem, jemností detaill a pedí nad n záhy co do stránky konstruk-

tivní. Jednotlivé provincie vyznaují se velice nápadnými rozdíly, jež

to arci stopovati nemžeme. Vstoupíme radji do typického chrámu té

doby, uritého píkladu se nepidržujíce, abychom systém periody ranné

si usvdomili. Vzorem jeho jest forma basilikální, jejíž vývoj ped-
stavuje tvar, s nímž jsme se sice již díve byli setkali, který však

nyní teprv s vtším uvdomním se pstuje, nabývaje též významu

symbolického. Tam, kde lo podélní s píní se kižuje, vzniká prostor

tvercovitý, hlavní sted to celé budovy, dle nhož se ostatní ásti

lodi píní i hlavní pomocí sloup aneb pilí v ásti onomu tverco-

vitému prostoru pibližn podobné rozpadají. Také poboní lodi, jež

se k lodi hlavní pipojují, stojí v uritém pomru k rozdlení lodi

hlavni, souvisíce rozdlením svým prostednictvím lodi hlavní s ústedním

prostorem. Také presbyterium vyvýšeno bylo o nkolik stup, pod

kterýmž nalézala se krypta, kultu mrtvých vnovaná, jež asto pod

celou lodí píní se prodlužovala, adami pilí aneb sloup ve ti

stejné lodi jsouc rozdlena. Nkdy potkáváme se též na stran západní

s apsidou, kterážto zvláštnos ve Francii vznikla, avšak v Nmecku
mnohem astji se objevuje, jsouc pro periodu ranné románskou cha-

rakteristická. Pvodní úel dvojné apsidy byl, získati pimené místo

pro oltá svatého, jehož poct kostel dodaten vedle svtce titulárního

byl vnován. Stroj) basiliky rann románské byl nad hlavní lodí i nad

postranními vždy jednoduchý, devný a plochý, tvoe jeden z hlavních

odznak této periody. Jedin apsis byla polokupolí kryta; v krytbé

pod presbyteriem pak první pokusy klenby kížové se vyskytují.

Více ješt než vnitek jeví vnjšek znané odchylky od basiliky

starokesíanské a italské, zejména pokud se týe vží, jež nyní s bu-

dovou se spojují, ovšem na úkor fasády, jež na úzkou ást mezi vžemi
se súžila. Na vžích tchto, jež sloužily zaasté za hlídky, tedy úelm
pevnostním, nebylo zvon, ty zavšovaly se do malých vížek stechových

nad lodí hlavní. Vnjšek chrámu takového iní dojem vážnosti a pís-

ného klidu, vnitek pak dojem v skutku slavnostní, k emuž omalované

^tny i strop nemalou mrou pispívají.

Za okolností ješt valné píznivjších dovršuje se kvt archi-

tektury románské, jejž periodou vyvinutého slohu jsme nazývati uvykli.

Modiíikace, jež sloh proti dob pedešlé podstupuje, nejsou etné,

avšak velice nápadné. Tak mizí druhdy zhusta užívaný cho západní,

aby místo uinil fasád, na niž v dob vyvinutého slohu nemalá váha

se klade. Také lo j)íní i krypta se vynechávají, a to zejména na

jihu, co zatím lodi poboní apsidami se ukonují. Rozhodujícím od-
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znakem doby jest peklenutí lodi lilavni, na nž století pedešlé ješt

se neodvážilo, a jež nyní pravidlem se stává.

Pi všech zmnách tuto uvedených, jež za zdokonalení a dovršení

díla století pedcházejícího považovati musíme, je zvláštní jistá Iho-

stejnos k pomrm jednotným, jakkoliv architektonický detail oste

a korrektn se vyvíjí.

Jako vnitek nabývá i vnjšek bohatostí této dob pimenou typu

zcela ustáleného. Fasáda jest vlysem obloukovým v patra oddlena a

oživena etnými lisenami, pilíi opracími, lodi od sebe oddlujícími,

okny a zaasté i ržicí. Ke zvláštní nádhee vyvíjí se portál hlavní,

bohat jsa profilován, aneb i etnými sloupy ozdoben. Plastická deko-

race, jež z poátku jen na lunetu se obmezuje, snáší se také níže,

tak že na konec této periody se staví i sochy mezi sloupy portálu,

jejichž hlavice zdobí se mnohdy postavami zvíecími i lidskými ve

složeninách podivné pitvorných a fantastických, a jejichž díky pokrý-

vají se zhusta ornamentem šachovnicovitým, diamantovitým, jenž až po

listech bylinných na kapitélu se rozprostírá. Pi dojmu celkovém jest

prese všechno vyznaení vertikálního smru i bohatém rozlenní celku,

pes oživení ploch okny podvojnými nepopiratelná uzavenost a písnost,

z nichž prohlídá duch mnišský, jenž ve vývoji architektury románské

zejména v Nmecku ml tak vynikající podíl.

V plném souhlasu s vnjškem jest též charakter vnitku. Také

zde ovane nás nálada obadní vážn uzavená. Vidíme, kterak sloup

k sloupu, pilí k pilíi ve formách tžkých, s kapitélem bohat avšak

tžce ornamentovaným slavnostn se adí, jak nad nimi v kepém
rozpjetí do výše vznášejí se oblouky, jež oko sledujíc, mimodk zvedá

se k choru jako duševnímu stedišti zbožného rozjímání. Kráíme lodí

hlavní dál. Náhle prostor u lodi píní se rozevírá, a ped námi urit
kreslí se vyvýšené sanktuariura malebn svtlem choru, apsid i lodí

poboních ozáené, majestátn na volných stupních vyvýšené, kdežto

schody jiné dol v temno krypty, v místo kultu zemelých zasvcené

nás vedou. Nad hlavou naší pak v lodi hlavní i v lodích poboních
místo krytby rovné klenba kížová se vznáší, ím ve strop pohyb

rythmický i hra svtel a stín se pivádí, a tím dojem, a dosud ješt

massivní a tíživý, pece znan vzdušnjším se stává. A k tomu zírá

na nás z tajemné dálky apsidy žehnající kolossální postava Spasitelova

s knihou života v levici, obklopená evangelisty i patrony kostela, k tomu

shlíží na nás významn se stn postavy prorok, apoštol i muedník,
jimiž dojem majestátn vážný, k rozjímání zbožnému povzbuzující, v ne-

malé míe se zvyšuje a sesiluje. (Pokraování.)
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Kamenický ddeek.

amenický ddeek
zjinovatl celý,

brzo již ho povolá

ten, jenž všemu velí —
tým vlasy sronilu,

plece juž se sklonilo,

a ty oi stlely.

Kamenický ddeek
na lavici dýmá,

div že dýmku rukama
drží uvadlýma,

svadlé tváe plny rýh,

a co nkdy etl z knih,

zai)omnl a klímá.

Kamenický ddeek,
hlku v staré psti,

pemýšlí, co život snad

a co všecko štstí

;

hyne, za ním v zái)tí

visky staré pamti,

pohádky a zvsti.

Kamenický ddeek
visutou má bradu,

ve skráni však ukrýval

všemu dobrou radu,

a co znal — až váznul dech

o samotách, o lesech,

o státech i hradu

!

Kamenický ddeek
vybraných byl ctností,

rychtáem byl dlouhý as
staré za vrchnosti;

za veškeru mluvil ves,

když chtli brá selský les,

na vzdor panské zlosti.

Kamenický ddeek
zlato vru ryzí,

nad vše e svou miloval,

ale ctil i cizí —
škoda, že jím eská ctnos,

upímnos a poctivos

starých as zmizí.

Kamenický ddeek
jak pknými slovy

za veera vyprávl

dtem o Žižkovi,

a kdo slyšel, zas a žas,

te kdož o tom mluví as ?

Divný as náš nový!

Kamenický ddeek
oi plny lesku,

na sta uml písniek,

popvk a smsk —
te vše nmo, hlucho již,

sotva dýcha uslyšíš

zuboženou vesku.

Kamenický ddeek
starým odn šatem,

rudou vestou ke krku

modrým pod kabátem,

;i když býval ješt mlád,

l)i svatb ho míval rád

každý starosvatem.

Kamenický ddeek,
dej mu pán bh nebe,

nejdív hájil zem, pak ves,

naposled až sebe.

Nyní kolem samý chlad,

lhostejnost jde odevšad,

až to v srdce zebe . . .

Adolf Heyduk,



Samohrady.
Román

od

Vácslava Vlka.

Kniha tetí.
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epochyboval, že zná aspo již rodné jméno té malé kouzelnice,

pi jejímžto pohledu jej obyejná stízlivos opouštla a do

hlavy mu vstupovala jakási sladká závra. Chtlli poznati více,

nesml se dlouho rozpakovati. Dodal si odvahy, šel jednou

dvakrát pes lékárnu mimo krasavici a pak se jako ze zdvoilosti

ped ní zastavil.

„Nkdo z rodiny slen churaví ?" ptal se potichu.

Opt se jen uklonila.

„Snad sama matinka?"

Její ržoví rtové maliko, ale velmi výmluvn sebou trhli.

„Ach nikoliv," vydechla za okamžik, „z rodiv mi již nikdo

nemže stonati ..."
Lahodu slova ta — sotva slyšitelná — jako by zrovna do

duše ízla.

„Lituji velice — " ekl zajíkaje se, „rate prominouti, že jsem

se bezdky dotekl vci tak bolestné — —

"

Ona rychle povstala.

„Kdy by vám bylo libo," dokládal on vždy více pomaten, „pošlu

vám medicínu dom — jen rate udati adresu —

"

„Jsem vám za ochotu vaši velmi zavázána — však nebudu vám
pimnožovati práce. Ne, ne — dkuji, mnohokrát dkuji."

V tom byl již ostatn provisor s medicínou hotov. Dívka pijala

lahviku, zaplatila, slvkem se porouela, lehce a pvabn jako víla

se otoila ve dveích a zmizela na ulici. To všecko byly velmi proste

vci, ale na mladého muže každý ten nepatrný dj úinkoval jako

osudná událost. Na chvilku pešel ho zrak i sluch.

„Ml jsem nechati hloupých ohled," pravil si potom v duchu,

„a jíti za ní, abych zvdl, kde bydlí."

Snad to nebylo daleko, snad ješt pijde — ale také možná, že

ne, že už jí nikdy nespatí ! A pi tom pomyšlení roztesknil se v duchu

tak, jako by sám též byl opuštným sirotkem, nemajícím pátelské duše

na tom širém, smutném svt . . .

Pipravoval dále jiným léky, však sám se cítil zachvácen novou

nemocí, proti které ve všech tch nádobách i pihrádkách kolem ne-

bylo prostedku. Nazejtí vyslovila matka obavu, že snad mu nco
schází. Ovšem, stonalo mu srdce — ale on horliv ujišoval, že mu
nic není.

Žil napolo jak ve snách. Poád ml na mysli tu hezounkou tvá-

iku, poád jej to pudilo, aby ji šel nkam hledat, ale opt se obával,
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že ji propase, kdy by tím asem v lékárn se ukázala. Po dvoudenním
váhání nemohl to déle vydržeti, vypravil se z domu. Ale kam se ml
obrátiti? Zbýval vlastn poád jen Žofín, ale cesta tam jist bude marná.

Nežli se rozhodnul, pihnal se náhlý Títr, na ulicích zdvíhaly se oblaky

prachu — vrátil se dom.
A hle, pišel zase zrovna v as : krasavice jeho byla tu zase

pro lék. A již vytahovala svou drobnou penženku, aby jej zaplatila.

Rozevevši ji prodlela maliko, jako by shledávala drobné.

„Vezmete také cizí peníz?" otázala se potom provisora v patrných

nesnázích, které líko její živ zbarvily.

Provisor podívav se mlky na zlatou minci podal ji mladému
pánovi.

„Ne, ne — " pravil tento kvapn, „tímto penízem nedáme si

plati —

"

„Myslím," vpadla mu dívka do ei, „že o cen jeho není po-

chybnosti — "

„Ani nejmenší ! Zlato nejlepší jakosti ! Je to vzácnost a pro slenu

snad zvláštní památka —

"

„Mj ty pane!" zašeptala ona klopíc oi jako ped ublížením,

proti nmuž nemohla se brániti.

Lahoda si v duchu pravil, že mu zas už vyklouzla hloupost,

platili sleinka pamtním penízem, že jest urážlivo ješt jí to do oí
mluviti.

„My ani nevíme," dokládal spšné, „co bv tento krásný zlaák

platil
—

"

„Promním ho tedy jinde," rozhodla se kráska stavíc medicínu

ped sebe.

„Není toho dokonce teba!" odpíral mladý pán. „Rate jen

vzíti — bude nám vždy zvláštním potšením posloužiti vám — na

útování je dost asu po roce a po letech!"

Nepestal jí pimlouvati, až pijala peníz i medicínu, nepipustil

námitek ani dík — a když se obracela k odchodu, spozoroval, že

venku již poíná krápati. Dobrý nápad projel mu hlavou — v minutce

stál po boku dívin na ulici.

„Dovolíte," ptal se, „abych vás s deštníkem vyprovodil?"

Vzhledla k nmu všecka zaražena.

„Ach dkuji," odpovídala pak rozpait — „vaše dobrotivosí je

tak veliká — však neite si obtíží — —

"

„Prosím — jen zvláštní potšení. Smím vám nabídnouti své rám?
Jen abych vás lépe mohl chrániti ped deštm —

"

„Díky — ale odpuste, nemže to býti —

"

„Pro by nemohlo?"
„Nesluší se to . .

."

Ach, jaké to bylo ješt nevinouké rob! Hledla kolem sebe

tak plaše, ano úzkostliv, jako by to zrovna byl smrtelný hích, že se

k ní pipojil mužský. Pi tom vykraovala svojí drobnou nožkou tak

hbité, jako by se Lahody útkem zbaviti chtla; ml co dlati, aby

jí stail. Však tentokráte nedal se zastrašiti — píliš mu na tom zá-

leželo, aby pi této piležitoeti zvédél o jejím bytu.
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„Vy m zarmucujete," pravil drže se vytrvale po boku jejím,

„když musím od vás slyšeti, že moje spoleónos — —

"

„Nemjte za zlé," prosila ona, rychle a mocné oddychujíc —
„to se nevztahuje k vám, jenom ke mn — mn není dovoleno — já

nesmím prokažte mi tu laskavost, necht mne jíti samotnu! . .
."

A div nenabírala do plárc. Nezbývalo než uiniti jí po vli.

„Vezmte aspo mj deštník," ekl smutným hlasem Lahoda.

„Ale nebudete se na mne hnvati?"
„Bolí mé opravdu —

"

„Prosím, nemrzte se na mne — kdy byste vdl — —

"

„Porouíte vz?" vmísil se vtom ze strany vydatný bas do jich

rozmluvy.

„Výborn!" zvolal Lahoda. „Tu je pravá pomoc. Rate vstoupiti,"

pobízel dívku, otvíraje dvée koáru.
Okamžení se rozpakovala, však aby tak úslužného pána y.ík jen

novým odeknutím nepohoršovala, vklouzla dovnit.

„Kam, milostpane?" volal íiakrista, kvapn koníky své k jizdc

upravuje.

Lahoda nahnul se tlem do oteveného vozu. Sleinka tiše vy-

kikla.

„Co se stalo?" ptal se on starostliv.

„Vy snad také — ?" vypravila ona z pvabného hrdélka, vzru-

šením vihled se chvjíc.

Myslila, že hodlá k ní pisednouti. Ó bylo by to tak hezké, kdy

by aspo nkolik minut tak tósn vedle ní stráviti, beze všech svdk
s ní promluviti mohl — však ona se toho pomyšlení dsila! Již se

vzchopovala, by opt vystoupila z vozu.

„Bute bez starosti," chlácholil ji. „Jen rate povdti, kam vás

fiakr dovézti má."

„Na Staromstské námstí, sniírali prosit. Jsem velikou vaší

dlužnicí — a ješt jednou prosím, mjte mne omluvenu — —

"

Mladý muž vztáhl k ní pravici. Ostýchavé vložila do ní svoji

nžnou ruku, a on ji rychle pitiskl ke rtm. Utrhla — však oko její

mu pravilo, že se jí chování jeho líbí, že jej má za hodného lovka,
že jest mu opravdu vdná. A on zavíraje dvée koáru trnul pesladkým
pocitem.

Však nezapomnl dobe si povšimnouti íiakrova ísla. Ped veerem
jako náhodou šel zase kolem jeho stanovišt.

„Dobe jste prve dojeli?" zeptal se vzdvíhaje klobouk k jeho

pozdravu.

„Tof, milostpane." .

„Pamatoval jste si dm, kde slena vystoupila ?"

„Jakž bych nepamatoval!"

„Kde to bylo?"

„Ped Týnským kostelem."

„Tam že šla — ?"

„Na požehnání. Já ku: Jen rate, milostsleinko — budu e-
kati, jak dlouho vám libo, mám zaplaceno — ale ona, že by to bylo

maruo, že dál už nepojede."
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Tak Lahodovi zas mimo vše nadání selhalo, zas nevdl, kde

krásku hledati, kdy by se mu sama již ukázati nechtla. Že by naprosto

nechtla? Dnešní rozlouení inu pece dávalo lepší óaku. Když v noci

o všem opt a opt pemítal, pipadlo mu, že snad zrovna ta návštva
chrámu, jížto stopu svoji ped ním zakryla, mže ho k ní zase pivésti.

1 šel nazejtí do Týna na požehnání. Byl všední den, pobožných

se tu shromáždila jen hrstka — jak se po nich rozhlédl, poskoilo
mu srdce v tle : ona byla mezi nimi ! Kleíc v lavici a ruky spínajíc

upírala své velké, isté, andlské oko neodvratn na oltá. Když se

pobožnost skonila, ubírala se vážným krokem ke dveím ; u kropenky
setkala se s Lahodou, však nepozdvihla k nmu zrak. Teprve když
ji venku na ulici hlasit pozdravil, spozorovala jej, však opt se ho

jen zalekla, a bylo vidti, že by nejradji beze vší ei mimo nj sp-
chala dále.

„Jak se daí vaší milé nemocné?" hledl on zapísti rozmluvu.

„Dkuji, už lépe."

„Chodíváte sem astji na požehnání?''

„Podle možnosti."

„Pijdete zejtra?"

-Zejtra mám jinou chzi."

„Smím vdti, kam?"
„Až do Koší."
„Touto dobou?"
Ona mlela.

-Dotýká se vás moje otázka nelib?"
..Pro ji iníte?"

., Chtl bych vás na té cest aspo shlédnouti — jako tisíc jiných

lidi. Nechcete tomu? Jsem píliš dotrný?"
„Jste velmi šetrný," vece ona hledíc k zemi, „ale vité ji/, co

nemže býti —

"

„Pjdete pes železný most?"'

„Teprve nazpátek."

„Pozd?"
„K veeru . . . Ale nyní dovolte, abych so vám porouela."

Ruky mu pece neodepela, však sotva ucítil její dotknutí, již

se od nho kvapn vzdalovala a za nkolik okamžik ztratila se mu
8 oí. Nestíhal krok jejích, ponvadž mu uinila nadji na nové shle-

dání — a on byl velmi skromný.

Rozumí se, že v naznaený as pecházel po železném most.
Cekal dlouho; a již byl jist, že ekal nadarmo, pece však nemohl se

odhodlati, aby odešel. I uinil dobe : dívenka jeho pece do.stála slovu.

Jak ji zoil celou ern odnou, pravil k sob : „Jist byla v Košíích
na svatém poli, navštívit njaký drahý hrob ..."

Kráela hbité, jako by mla velice na spch, a ku pozdravení

Lahodovu odpovdla tak, jako by mu do slova splniti chtla jen to,

co byl žádal : aby ji mohl shlédnouti. Ale v tom strhnul se na most
nenadálý poplach ; lidé poali pebíhati, ženštiny a déti vydšeny kieti
a utíkati. Sleinka se zarazila. Lahoda hledl se na rycblo vyptati, co

se pihodilo.
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„Kdesi utrhnul se býk," znéla odpov, „když ho chytali, teprva

se splašil — a nyní vrazil na most!"

Nežli tato slova ke konci doslechnul, mladá krasavice plna úzkosti

piskoila k nému a vší silou se ho zachytila. Otoiv kolem ní páži

kvapil s ní na druhou stranu a za nkolik okamžik vbhl s ní do

stavení, kudy se schází na Stelecký ostrov. Když se octli dole, dívka

poád ubíhala až na nejodlehlejší místo, a i tu se na celém tle tásla

projevujíc strach, aby to divoké zvíe snad i sem se nedostalo. Pr-
vodce její horliv ji chlácholil — a pece byl v duchu bázni její nad
míru povden, nebo pi každém novém poplašném výkiku se k nmu
tulila jako ustrašené dít ku svému otci . . .

„Pane na nebi," vzdychala, „jaké to nešastné opoždní! Teta

bude jako na trní — hned tak mne zas nkam nedovolí!"

„Vždy za nic nemžete," pimlouval jí Lahoda.

„Tím he — bude íkati, že i pi nejvtší ostražitostí nejsem

ped nehodou jista. Snad ani té slavné panské svatby neuvidím —

"

„Které to?"

„Co bude pozejtí u sv. Jindicha."

„Ráno?"

„Ped polednem. Já jsem se tolik na to tšila! Nešastné opoždní!

Kudy se jen honem odtud dostati?"

„Po vod," navrhoval Lahoda. O loku nebyla tu nouze — i na-

bízel se, že si honem njakou vypjí a slenu teba na Žofínský ostrov

peveze, odkud již bude lze bez pekážky odejíti. Ona však nechtla

svoliti; nejen že se na vod také bála, nýbrž hlavn proto, že by

taková sebe kratší plavba byla podniknutím neobvyklým, které se slovem

nesluší.

Po chvíli, když hluk na most utichal a slena nepestávala jeviti

velikou netrplivos, nabídl se prvodce její, že se pjde pesvdit, jeli

cesta již bezpená. Chopila ho prudce za ruku.

„Nechote!" pravila dtkliv. „Nechote, mohlo by se vám nco
státi!"

Napomínání takové bylo mu rozkoší. Když pece odcházel, pro-

vázela jej starostlivým pohledem. Brzy se vracel se zprávou, že již to

šlakovité zvíe s mostu sehnali — na stranu, kudy iim nebude jíti.

„Tenkráte," tšil se v duchu, „nebude se snad již brániti, abych

ji dom doprovodil."

Ale když pišel na místo, kde sleinku zanechal, nebylo jí tu —
a darmo ji hledal na celém ostrov.

vm.

Našel ji teprv zase o té slavné panské svatb u sv. Jindicha.

A podobným spsobem chodilo to dále. Lahodova vytrvalost

musila pestáti celou adu zkoušek, ale nikdy neochabla. Povzbuzovalo

ji pesvdení, že sliné to dít ovšem brání se vlastním pocitm,

které v srdeku jejím po prvé klíily, ale že lásku jeho od samého

poátku optuje. Jakkoli zvolna, inil u ní pec jen pokroky. Dovdl
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se od ní, že se jmenuje Helena, že je rodem Francouzka, že rodiové
její pi vypnzeni krále — nepochybné Ludvíka Filipa — opustili jako

politití uprchlíci vlas, že v echách oba záhy do hrobu klesli, ona
že vyrostla u píbuzných, kteí sob posud iní nadéji, že jí vydobudou
nazpt jmní otcovské a dokají se potšení, že ji z chudoby povznesou

k bohatství ; strýc že se skoro napoád jen touto záležitostí zabývá

a asto — jako práv touto dobou — ve Francii mešká, k(]ežto teta

zas jí osobné se vnuje, matesky se o ni stará, ale pi tom velmi písn
ji drží.

Proto také schzky jejich, i když byly až pravidelnjší, ziistávaly

vždy velmi kratiké a peliv utajované. Ale ovšem ty kradmo získá-

vané, letem prchající chvilky staily k tomu, aby nejprve stisknutím

ruky, pak i dlouhým pohledem a lahodným slvkem, pak vroucím po-

libkem, prvním zatykáním a prvním pižehnutím k srdci ponenáhlu

budovali chrámek svého blahá.

Nejéastji setkávali se v ochranném stínu sad, jimiž pokryty

byly hradby Novomstské; Helena bydlila v jedné ze sousedních ulic

a jen tak mohla i v šeru veerním na okamžik doskoiti na místeko,
kde ji vrný miláek nkdy celé bodiny oekával. Vydávala se tím

vždy v nebezpeenství, Lahoda každý takový okamžik považoval za

ob, kterou mu pinášela. A když teba jen piletla, aby udýchána,

se srdcem hlasit buchajícím vrhla se mu na krk, vtiskla mu jediné,

dlouhé políbení a již zase od ného kvapila nazpt: cítil se nevýslovn
šastným a vždy znovu žehnal hodin, ve které tuto milostnou, drahou

bytosí na pozemské pouti své nalezl.

Helena byla mu tím dražší, že se nepestávala považovati za

dít, svj pomr k nmu — nad njž pece nemohlo býti nevinnjšího —
za vc nedovolenou, každé malé dostaveníko s ním za híšný skutek.

Toto útlé svdomí pnnenské dodávalo jí v oích jeho zvláštní ceny

a zvláštního pvabu, i podroboval se poslušn dsledkm jeho. Dívce

šlo zejména o zachování nejpísnjší tajnosti ; nejen teta její, ale nikdo

pod sluncem neml o dvrné známosti jejich míti ani potuchy, všeliká

možnoá prozrazení lekala ji jako smr. I svou fotografii mu svila
jen s tím slavným závazkem, že ji krom nho žádné jiné oko nespatí.

Ze stejné píiny také neobyejn dlouho Lahodovi tajila, kde

bydlí. Za denního svtla se jen zídka a výminen spatili, a tu ne-

dala se nikdy od nho provázeti; a když už védl, že se k nmu za

soumraku nebo za tmy dostavuje z docela blízké ulice, nedopustila,

aby tam s ní došel.

„To pece nemže navždy tak potrvati," pravil k ní, když se

jednou teprva po nkolika dnech zase shledali. „Již jsem zase ml
strach, že jsi se mi ztratila — a pak bych poád nevdl, kde té

hlodati."

„Pokud budeš bodný a vrný, neztratím se ti," odtušila dívka

— „kdy bysi se zmnil, nechci, abys m pak ješt nalézti mohl."

„Obáváš se toho?"

„Aspo jsem se obávala —

"

„Tak kivé o mné soudíš?!"

,S pravdou ped boha: nyní už ne."

L
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„A pro se tedy vždy ješt ukrýváš?"

„Pro svoje upokojení."

„Což kdy by si se — bože nedej! — roznemohla: co bych si

poal? Jak bych o tob nabyl njaké zprávy?"

„Já o tob vím, mohla bych ti tedy dáti návští. Tu vc nech

na mé vli, prosím té."

Ale Lahoda nechtl tentokráte na tom pestati.

„Pomni, andílku," pimlouval dívce, „že zmna jednou pijíti

musí —

"

„Jaká zmna?"
„Nebudeme se vn tajiti — ano, já irž hoím dychtivostí, aby

tomu byl konec, aby lidé vdli, že srdce naše sob náležejí —

"

„Mj bože, kam myslíš?"

„Abych se mohl s tebou veejn, ped celým svtem ukazovati

a pyšn pi tom zvedati hlavu. Což jsme si ješt dokonale neporozumli,

což nejsme svoji, což nechceš býti na vky mou?"
Nemla slova, schovala obliej v dlaních — on ji tak celou

sevel v náru.

„Je as, abychom pokroili ku pedu," mluvil dále. „Chtl bych,

aby té rodiové moji poznali a tebe si zamilovali jako já — a tu

teba, abych díve já pestal pstounm a píbuzným tvojim býti lo-

vkem cizím ano zhola neznámým. Musím hledti, abych jím byl ped-
staven a dobyl sob náklonnosti jejich —

"

„Ješt ne — ješt pokej ..."

„K emu odkládati?"

„Mohu povdti jen jednu píinu : lekám se toho, nemohu si

pomysliti, že by se vyzradilo —

"

„Ale dušinko, vždy nepotebujeme nieho vyzrazovati! Budeme
si poínati tak, jako by známost naše teprve od prvního poátku se

zapádala — o tom, co se podnes udalo, nikdo tetí nezví, zstane to

naším pesladkým tajemstvím!"

Nemohla nic podstatného namítati, ale pisvditi mu poád ješt

nechtla.

„Pak bych se musil jen toho domýšleti," prohodil on, „že bych

pátelm tvým nebyl dosti dobrým ženichem."

Spšn zakryla mu ústa svou malou, mkkou dlaní. A když ani

potom nepestal doléhati, pravila: „Ukážu ti, kde bydlíme, jen aby se

ti naplnila vle — ale díve dej mi své slovo, že pokud se spolu jinak

nedomluvíme, budeš se domu toho vzdalovati jako posavad."

„Nuž ano, dávám ti své slovo."

„Že se nebudeš ani blízko u nho ukazovati, že nevejdeš ani do

té ulice."

„eknme : ve dne."

„Ve dne ani v noci."

„Ani když tam živá duše bdíti nebude — ani pak bych se nesml
piblížiti a íci sob : ,Tam za tím oknem stojí postýlka její — a ji

obletuje nejluznjší sen' — ani pak?"

„Nikdy, pokud bych nesvolila, nikdi/ —

"

„Však lístek ti tam pece budu smti poslati?"
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..Aby si ho nejdív teta petla?"
Lahoda se konen zaekl ke všemu, eho žádala. A ješt potom

jen nerada dovedla jej na roh ulice a jen z dálky ukázala mu své

obydlí.

Dostál vrn slovu svému, ale s Helenou se od toho dne stala

patrná zmna. K dostaveníkm picházela nepravidelnji než prve,

byla málomluvná, usmála se zídka a jen jako z pinucení, pes obliej

její asto bez píiny peletl temný stín, v oku jejím bylo cosi cizího.

Pemáhala se, však bylo jisto, že ji nco znepokojuje a hnte ; doptati

se na ní nieho nemohl. Nejednou se mu podobalo, že pozbyla k nmu
dvry, že má proti nmu jakési zlé podezení. I laskání jeho pijímala

nkdy s chladem neli s tajeným odporem, nad kterým v duchu trnul.

Stala se mu hádankou, psobila mu neklid i bolest, však on setrval

k ní poád stejn shovívavým, šetrným a nžným.
Pvod a koen té neblahé zmny nevdl kde jinde hledati než

v Helenin domácnosti — jist jen tam se rodil erv, který hlodal

jejicb blaho. Však tu spozoroval, že i jeho rodiové se k nmu jinak

chovají než jindy
;
ješt mleli, ale otcova nevrla tvá a matin zkou-

mavý, starostlivý pohled mu pravily, že také proti nmu doma nco
mají. Pemýšlel o tom. Pravda, poslední dobou nevedl tak pravidelné

živobytí jako ped tím, odcházel astji z lékárny, byl doma roztržitý,

jednou dvakrát i nco zkazil, penz mnohem více vydával, tak že se

octnul i v dluzích.

I uinil pedsevzetí: „Seberu se a všecko napravím, abych si

opt získal úplnou spokojenost rodi: budu jí velice potebovati, aby

k mému pomru s Helenou dali svoje svolení."

S tím dobrým úmyslem sešel po ránu do lékárny a pracoval tam
s takovou chutí, jako by se byl dlouhými prázdninami na tle i na

duchu zotavil. Pojednou se zalekl : spozorovalt, že proti všemu pravidlu

v pokoji svém zapomnl tobolku. A již dlouhými skoky letl po schodech

nahoru. Pedtucha jeho nebyla planá: v pokoji svém nalezl matku, ana

se upjat dívala do jeho rozevené tobolky.

Nebyla píchodem jeho zvlášt pekvapena, neondouvala se, nýbrž

pronesla pevným hlasem otázku: „Kdo je to, Prokope?"

„Dívka," spchal odpovdti všecek se zapaluje, „která aby se

vám hodn zalíbila, snažn si peju."

.. Pražka?" vyzvídala matka. „í dcera?"

„Nemá již otce ani matky."

„Z jaké rodiny ?"

..Vlastn z francouz.=iké."

„Spoádané?"
.Dozajista," svdil bez váháni syn.

„Zámožné?"
„Má prý nadji na veliké ddictví, o které se vede soud — abí

upímn eeno, pochybuji, že by vyhrála."

„Tedy prozatím sirotek bez jmní — jen jestli ne bez ctnosti ?"

lémi snad žádná jiná není bohatší!''

'> tom se nin>íš dolic pcsvdriti. .lak pak se ta rodina jmenuje?"

iilanková ...
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„A kde zstávaji?"

Prokop se zarazil. Smíliž to vyzraditi? Helena by asi odpovdla
ne, ale v této vážné chvíli ped matkou s tak obyejnými vcmi initi

tajnstkáství, bylo by nejvýš pošetilé i škodlivé. Dlouhého rozmýšlení

nebylo — jmenoval tedy ulici; to si Helena bez toho zvlášt ne-

vymínila.

„Obrázek je pkný," dokládala po delším pomlení matka, „chceš

mi ho darovati?"

„Ach maminko — !"

„Ty jsi se na nj už dost nadíval a snadno si tuším opatíš jiný."

I vyala fotografii z tobolky. Nebylo lze tomu odporovati —
vždyt se matka k vyznání jeho nemohla chovati mírnji a vlídnji

!

Nicmén cítil se ped Helenou po prvé vinným. Aby jí z druhé
strany zase podal njaký dkaz lásky, nastril jí pi nejbližší veerní
schzce na ruku hezký náramek. Pijala jej s díkem, ale radost její

nešla dnes tak od srdce, jako bývalo pi jiných jeho darech. Rozmluva
jejich vázla, až ji dosti nuzné nastavovali. Náhle však se dívka k nmu
pivinula s náruživostí, jaké u ní nebyl uvyklý.

„Ty jsi hodný," pravila hlasem zcela zmnným, hluboce po-

hnutým, „ty neznáš klamu — ty mé máš opravdu rád —

^

„Vznikla snad v tob njaká pochybnos? Nco ti už po delší

as mysl kalí —

"

„Po delší as již mám k tob žádosi Tato chvíle, kde jsi mi

znova štdrost svou osvdil, není k tomu nijak vhodná, bych ji vy-

slovila — však nemohu odkládati, musím ten balvan svaliti s prsou. .

."

„Mla jsi dávno mluviti!" povzbuzoval ji Lahoda. „eho si tedy

peješ?"
„eho jen od tebe dosíci mohu — od tebe jakožto lékárníka."

„Aj hleme —

"

„Dávky jedu, který co nejrychleji usmrcuje."

Mladému muži rázem na rtech ustydnul úsmv, s nímžto e
její poslouchal. Mohl žádost její pokládati za nemístný žert nebo za

planou, odpornou affektaci, kdy by bylo jen pi slov zstalo. Však

ona promluvivši to slovo, pojednou mu v rukou trnula a tuhla, jako

by onen prudký jed už v jejích žilách úinkoval.

„Heleno! Heleno!" šeptal udéšen. Studený pot vystoupil mu po

celém tle.

Neslyšela ho, byla bez sebe. Jižjiž chtl volati o pomoc — i za-

držel jen ze strachu, jaké by sbh lidí pro dívku i pro nj ml ná-

sledky. Jinak ho všecka rozvaha opustila tak, že dívku jen pevn do

nárue svíral a úzkostliv jí pimlouval, o jinou pomoc ani se ne-

pokoušeje.

Mrákota na štstí netrvala dlouho. Teprve když Helena zas

otevela oi, usadil ji na zem a zasypávaje ji nžnými jmény, jal se

jí vyptávati, eho by ku polehení a posilnní jejímu bylo teba. Drahn
nedostával od ní jiné odpovdi, nežli že hlavinkou potásla nebo mu
keovit ruku stiskla. Konen hledla se vzchopiti.

„Musím dom," promluvila skrze zuby, sotva srozumiteln.

, Nikoli," zdržoval ji on, „o tom ješt nemže býí ei."
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„Bii ví, jak je pozd I .
."

^Není, A dnes mi nesmíš okamžiky tak skoup odmovati! Ty

nevíš, jaké jsi mi zpsobila leknutí —

"

„Prosím t, odpus mi . .
."

„Kam jen jsi myslila, ty zlaté, bláhové dít?" domlouval jí, hlad
ji po vlasech a po tvái.

„Myslila jsem, že ti dávám poslední s bohem ..."

„Jaké to chorobné pízraky!"

„Ano chorobné. Padlo to na mne jako nemoc . . . Pone m
to tísni a dsi — cítím, že se nesmím podávati, ale darmo všecko mé
bránní, síla mi vadne, je mi tak úzko Zde a zde," mluvila Helena

tisknouc ruku jeho k hlav a k srdci.

„To zas odejde — budeme spolu hledati lék — —

"

„Ach," zakvílila bolestn dívka, „kéž bych jen tebe byla nikdy

nespatila!"

„Co pravíš?!" žasnul on.

„Kéž bych se byla radji narodila v jiném zempasu, teba mezi

Kováky nebo Hottentotty
!"

Kohož by na míst Lahodov taková e hluboce do duše ne-

/abolela? Ozval se teprv po malé pestávce:

„Jakou píinu zavdal jsem ti k takovému pání?"

„Ty žádnou," znla odpovd. „Ty jsi píliš dobrý — mezi tisíci

nenajde tob rovného —

"

„A pece jsi nešastna, že jsi m kdy spatila?"

„U tebe poznala jsem, co jest to láska — jako tebe, nemohu

již nikdy nikoho jiného milovati — —

"

„Což t snad nkdo k tomu nutí?"

„Píliš jsem k tob srdcem pirostla," pokraovala krasavice ne-

dbajíc jeho otázky, „až bude od tebe odtrženo, nepeká toho, musí

zahynout ..."
„Ale kdo by nás od sebe odtrhoval?"

„Lidé, okolnosti, osud — ješt nevím, kdo, ale cítím, že nade

mnou visí erný mrak, který se protrhne a uiní z mého života pouš . .

."

Pohledla vzhru — a jakkoli se nad hlavami jich ernalo jen

zelené loubí, které schzi jejich všem cizím zrakm ukrývalo, pec
oko její trnulo hrzou.

„Než toho se dožiti," zašeptala jen jako pro sebe, „radji hned

vi^fMiui uiniti konec! .
."

Po té rychle se pozdvihnuvši pravila: „Píliš dlouho prodlévám.

> bohem — dobrou noc! ..."
Znova ji zadržel.

„Poslyš, Heleno," ekl. „Nenadal jsem se, že bych kdy z úst

tv\rli slyšel takový stesk a náek —

"

„Prosím, nehnvej se na mne — nevím vru sama, co m to

zachvátilo — nevím, co mluvím . .
."

„Bylali víra tvá ve mne ímkoli otesena, slyš nu- nviii, jako

mé slyší bh, jenž je nad námi a v jehož ruce je život náš, naše

lilaho i naše neštstí : m*' -rdrr patí jen tnln'', a nikdo jo od tebe

OríVíCIA 18H& 9.
, ;
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neodtrbne ! Kdy by nám lidé inili pekážky, pekonáme je — v nej-

horším pípad bychom ekali, až oba budeme plnoletí. Nech se dje
cokoliv, na mne spoléhej : zde ti písahám, jako bychom již stáli ped
oltáem: žádná jiná nebude mou ženou než ty!"

Helena vrhla se mu kolem krku, ukryla tvá na jeho vrné hrudi

a srden se rozplakala.

„Ty pak mn slib," pravil on zulíbav jí hlavu, „že dáš výhost

všem neblahým, chorobným myšlenkám, všem pochybnostem —

"

„Nikdy už ode mne nic takového neuslyšíš," vpadla mu do ei,
vždy ješt štkajíc, — „nikdy, nikdy!"

Ani te nezapomnla na svj chvat. Po malé chvilce — ujistivši

jej, že vnitní její boj jest vybojován, a vyjasnivši k jeho žádosti

pohled svj až k úsmvu — políbila jej na rozlouenou a obrátila se

k odchodu.

„Pece mi ješt povz," zastavil on naposled její krok, „kdy se

opt uhlídáme?"

„Zítra," odtušila tlumeným hlasem. „Pijd jisté!"

A již postava její splynula s veerním stínem.

Následující den mladému Lahodovi velmi zvolna ubíhal. Bylo

ješt kolik hodin do veera, když mu neznámý hošík pinesl do lékárny

psaníko. To bylo od ní ! Tesoucí se rukou je rozevel a etl

:

„Snad nebudu moci nkolik dní pijíti. Dávám Ti o tom pro

všechen pípad vdomos, abysi se proto neznepokojoval. Bud zatím

hodn zdráv a šasten!"

Podle tchto slov bylo vždy ješt možno, že se Helena vt-ei-

dostaví
;
proto byl Lahoda v as na míst, kde se vera rozešli, a vy-

trval tam nejednu hodinu. Nedokal se nikoho, a jakkoliv na to byl

pipraven, odcházel konen pece jen v bolestném sklamání. Nechtl

se v ten veer již s nikým setkati, toulal se po samotách a vrátil se

pozd v noci dom.
Když ani nazejtí potom Helena se mu neukázala, ozval se v nm

nepíjemný hlas, že pece hraje podivnou úlohu, když jako prohlášený

nápadník poád ješt nesmí ku píbytku své vyvolené se pibližovati.

Ale když své slovo jednou dal, nebyl pístupen pokušení jednati proti

nmu — díval se jen pozdálí na dm, jejž mu Helena ondyno ukázala,

rozsáhlou, starou a málo úhlednou budovu, v jejichžto tech jiatrccli,

pízemku a podzemku kdo ví co bylo nájemník.

Dnes náš milovník teprve pozd ulehal — ulehal jako na trní,

za to však ráno notn zaspal. Otec se po celé dopoledne velice mrail,

pi obd k Prokopovi slova nepromluvil ani na nj nepohledl. Když

všichni od stolu vstali a jen on s manželkou v jídeln zstal, propukla

nevole jeho ve slova velmi hlasitá, jichžto smyslu však syn v odlehlém

l)okojíku svém nerozuml
;

jen to bylo jisto, že matka clitíc muže po

dobrém krotiti jen olej do ohn lila.

Za nkterou hodinu potom dala si Prokopu k sob zavolati. Když

se k ni dostavil, držela zase Ileleninu otoRratii v rukou.

„Milý synu." pravila, „tys mi o této ženštin mluvil, jako bysi

s ní m! zcela vú/né úmysly."
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„Ano, maminko, mám," odtušil, „mám ty nejvážnjší. Budu vás

prosi, abyste ji pijali za svou dceru."

„Ne, pacholíku, takového zármutku nám neuiníš —

"

„Zármutku — ?"

_Než bychom takovou dceru pijali — —

"

„Probh," ujal se Prokop kvapn slova, „žádné zaíkání ! Nebylo

by nic platné. Je to moje nevsta a bude to moje žena, kdy by se tomu
nevíra kdo na odpor stavl, kdy bych se proto s celým svtem do boje

pustiti ml, kdy bych ji a sebe nádennickou prací živiti musil ! Jost

ovšem chudá —

"

„Nešastný love," zvolala matka, „když mermo chceš vybírati

mezi chudými, tolik aspo na tob žádati musíme, abysi volil dve
poestné a zachovalé ! Jak bysi se mohl ped sebou a celým svtem
t:ik zahoditi, abys si na krk uvázal lehkou ženštinu?!"

„Matko, kdo se odvážil -"

„Snad pátrati po její povsti a jejích mravech? Já, synáku,

jú — a ty chceš mé snad nejhrubším spsobem pelhávati aneb jsi

opravdu nadobro hluchý a slepý, aby ti bylo zstalo tajno, co tam ví

'••^lý dm neli celá ulice?"

„Ah — pomluvy!" podotknul Prokop zsinalýma rtoma.

„Jaké pomluvy? Tvrdil jsi mi, že je to dve ze spoádané ro-

diny — a ona nojsi)íš sama neví, í je dcera! Pan Blanka a paní

Blánková prý jen ji pijali za vlastní. A jsou mi to tuze spoádaní
lidé, pan Blúiika s jtaní Blánkovou — jenže ani spolu nežijí, a když

se nkdy pece na chvíli sejdou, koní jednání jejich pravidelné ro-

dinnou bitvou ku i)ohoršení všeho sousedstva!"

„I kdy by v tch i)Oví(lakách bylo zrnka pravdy, dve jist za

nic nemže."
„To je krásné ncvinátko ! Proto hned po prvním kvartále dostala

-ie svou istou tetou i z tohoto domu výpov, akoli tam nebydlí zvláš

vybraní nájemníci. A zrovna ty bysi byl nespozoroval, co k té osobico
dochází mužských, voják i civilist? Bylo by to opravdu možno? Ci

by té ani to neodvrátilo — ?"

Syn stál tu zdevnlý, že sotva jazykem pohnul.

^Povídáte mi vci uové, neslýchané" — vypravil ze sebe —
„nebudu se ted píti — pesvdím se . .

."

Po malé chvilce odcházel z domova. Svt se s ním toil, itcce

vsak si cestou pravil, že „Ouklady a láska" je truchlohra nejen na

divadle nýbrž i v život asto odehrávaná, on že si nedá nasaditi

klamné cizí brejle.

Ped domem, do kterého dnes po prvé chtl vkroiti, stál na

chodníku zavalitý muž v chatrném pracovním obleku, s bledým jako

opuchlým obliejem, jejž pokrývalo strništ šedivých vous, a s jakýmsi

zavilým pohledem, jaký mívají podnapilí, na svt (l»»i»:'il(iií ne^pukojcnci.

Hafal z dýmky, ve které však nehoelo.

„Nedostaneme deštíek, pane domovníku?" /volala nu iitj liuhcná,

bezzubá babka, která v prjezde prodávala ol»y(íjné druliy pfkarských

vVrohkfl.
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Muž se nooliledl ani na oblohu nopodíval, toliko linr-viv odplivnuv

zahuel: „Piliár hrom! . .
."

V tom se u nebo zastavil elegantní mladý pán.

„Hledám jistou rodinu," pravil, .,Blankovu —

"

„Tak?" vpadl mu domovník do ei a /méil jej od paty k hlav
pohledem plným zjevného opovržení, tak že Lahodovi krev do tváí

skoila. Však nezbývalo mu než ptáti se dále.

„Bydlí zde v dom?"
„Ne," odsekl domovník.

„Ne? Pece mi bylo eeno —

"

„Pišel jste trochu pozd."
„Snad se vysthovali?"

„Nco takového."

„Mohu zvdti novou jejich adresu?"

„Ode mne ne," houknul domovník, „mn ji neudali — a jjoli-

cajtm taky ne, to vám mohu ííci s jistotou."

Hnv v oblieji jeho vzrstal již na stupen tichého vzteku, mladý
muž nemohl se honem pemoci, aby k nmu pronesl novou otázku.

„Fuj!" odplivnul znova zuivý strážce domu, obrátil se i odcházel

do prjezdu krokem tak tžkým, jako by jeho nohy od kolenou dol
byly z olova. „Do horoucího pekla . . .!" huel. „Piliár ábl . . .

!"

Lahoda pohlížel za ním všecek tuhý, jako by se nechtl s místa

hnouti, až rozluští nenadálou záhada : „Jakou pak íslici znamená u toho

lovka billard? Ah — snad milliardu?"

„Nedivte se mu, mladý pane," pitoila. se k nnm švítorn pro-

davaka rohlík a housek, jejíž obliej v té míe zái! jako domovníkv
byl zakabonn, „nedivte se mu, má toho plnou hlavu —

"

„Plnou opice — tuším?"

„Teba opice, chceteli — ale ne obyejné, nýbrž té, po které

jste se ptal —

"

„Vy myslíte — ?"

„Té Blánkové."

„Kterak — on? ..."

„Má syna, víte — je chudas, tžko jej vydržoval ve studiích,

až odbyl celou latinu. Konen — onen týden — mu ho již zapsali

do semináe ; tšil se, že se doká i)onioci : a on mu zatím pedevírem
utekl -"

„Ped semináem snad."

„Do semináe jisté ne, protože neutekl sám."

„Ne sám?" opáil Lahoda, nevda, pro v nm pi tom slov
tak lirklo.

„Ale se ženskou — s Blánkovic sleinkou."

„A kam že utekli?" ptal se Lahoda teprv po nkolika okamžicích,

iRjsa jist, zdali opravdu mluví — aspo sám hlasu svého neslyšel.

„Inu kam — do svta, kdo rže vykvétá — nebo podle písniky :

Až povandrujem pes hory doly, lesové budou naše komory."

„Jestli se to jen tak nepovídá —

"

„Kdež pak! Zanechal to tátovi erné na lulém. Zdali taky ona
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iiiátné, na to se mne neptejte, máma se odtud vera vysthovala — —
0^tatn myslím, že Helenka našemu domovníkovi študenta jeho brzy

vrátí a že bude mámit a bláznit docela jiné mužské, než jest takové

íululum, takový jednoroní bulíek. Ta to dovede — to je úáké
kvítko!" (Pokraování.)

Boží muka.

|)roáted pole boží muka
^' trí z bujné smési žita,

okolo nich drobný ptáek
a motvl eiiasa litá.

Bolem jati, láskou spjati

klesli oba ped mukami —
l)án bh raiž duším jejich

milostiv a býti s námi

!

Druhdy tam, kde bu/í muka,

vedly cesty v riízné smry,
ale to již pamatuje

ve vsi vru málokterý.

Pohbili jsme ob tla
slavn do jednoho lože,

tam, kde stojí boží muka —
vný pokoj dej jim, bože

!

Pamatuje staík jeden,

vera o tom e tu byla,

ale více jako ve snách,

potrhaná, pobloudilá.

Tatíek mj nebožtíek

zaoral ty stezky bílé,

zašil pšenku, oves, žito,

hlavu k hrobu jižjiž chýle.

.,1 božích muk ped stoletím

louilo se dvé tam bratí,"

vypravuje staík, jemuž

dnešního dne lán ten pati.

Už ho není ! Boži muka
posud stojí v pam dvojí

:

na památku vrným bratím,

že i po smrti jsou svoji.

„LoQili se dlouho, tklivé,

a to netušil z nich žádný,

že v té chvíli jedinouké
pochová je hrbek chladný.

Na památku, že jim ustlal

vlídné, mkce na posteli

nerušené, nepístupné

tatíek mj odumelý.

Do svéta se chtli bráti,

hledat štstí, kvét ten luzný

v slzách když se obejmuli,

vydali se v strany rzný.

V zjiiii' snil) )ini rov ten kryje,

z jara nad ním pje ptáe,

v lét klas ševel huí,

v podzim píse od oráe."

Sotva každý patou pohnul,

ská<;eli se jednou ranou —
hhh sám poslal tuto ránu
\i livojici milovanou.

Skonil staík. Zírám oknem
na kamenná boží muka —
dvojici tam vidím bratí,

jak jim srdce hoeuj puká.

Em. Miíiovský.
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Noc.

rokfiii ticliýiii, potají

(^^5!^ 110c se blíži

;

kvty vni dýchají.

V stromech vtík zahrává,

sny jim šeptá,

v skrán rosu vetkává.

Msíc bloudí hladinou,

vlny honí,

až mu v loktech spoinou.

Slavík plýtvá perlami

zpvu svého,

vzdechy vanou bíizkami.

Jako rosa v poujnti

zem di^íniá

v hvzdných svt objetí.

Tiše, zvolna, potají

noc si kráí,

kvty vni dýchají . . ,

Stan. Jiserskú.

( znešená. láska

Láska.

ženy. Ve své výši

to božství idea, vtlená na zemi,

v níž snahy vrcholí a vášn onmí.
y^ jak dtské rty, jež ve snu jemné dýší.

Jest láska vznešená, jež nezná odmny,
ni obtíží, ni žádné promny,
jež utrpením sílí, neochabne,

ni tehdy neumírá aniž slábne,

kdy s milákových rt dech poslední

se s políbením mísí duše milé

:

on pro ni me, a pec i v mukách zní

jí slova lásky do poslední chvíle.

To láska vznešená. Kdo milkou jest?

Ty jsi jí, vlasti má, tvá svatá est

!

Ty nadzemská jsi bytos arokrásná,

ped kterou klesám v prach: volnosti jasná!

Ráj ztracenýli žena vráti mže
zas lidstvu v ln šastné rodiny

:

tož volnosti jen pyšn zkvetlá rže
a zápal pro ni v prsou hrdinný

vždy zdobí svatou záí elo muže.

Kéž tob povždy záila tak skvle,

kdys ztratil vše, co hodno toužení

:

inátelství, lásku, svaté snažení,

jak hvzda istá na ubledlém ele —
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ta láska vznešená, jež v každé dub
vše duše ušlechtilé poutá k sob
a po smrti se vznáší na jich hrob
co mocný kmen, jenž v nebi vrcholí.

Tak jasný duch nad mrzké okolí

povýšen, rozbije své etzy

:

a jako orel do výše se nesa

v etheru istém — vlasti svojí — zplesá

a v smrti vítzí.

Otakar ervinka.

Nové písemnictví.

B á s u .

Adol Heyduk vydal svou výpravnou kresbu ze Šumavy Pod
Vitkocijm Kamenem ve IV. svazku Kabinetní knihovny.

Uživ pozvání strýce aráe, odebral se básník se svou mladou

( liotí do íiumavy a pi ranní vycházce se vzácnou lebedovkou a s družným

ohaíem Brokem spchá do lesa, odkud jej sokol, jeho lovu cíl, v tichý

údol vláká. Zde v chat nalezne starého hajného a krásnou dívenku

Hann, na jejímž rameni sedl onen sokol, pták to pracn ochoený.

Zde hajný básníkovi tónem vzdlaného muže vypravuje románek svého

života. Jakožto voják bojoval na Slovensku proti maarským povetalcm

a tam naše! Slováka povstalci na vlastních dveích obšeného a jeho

Marfary ztýranou dcera Marušku. A mnohem starší než ona, pojal ji

po skoneném povstání za ženu a vrátil se s ní do Pošumaví v okolí

Vítkova Kamene. Tak spojil básník své miláky: Slova a Šumavský

hvozd. Noví manželé žili spolu po pt let v práci a skrovnosti spoko-

jené i šastné, radujíce se krásám Šumavským. Avšak osud zlý man-

želm nedal dítek, a Maruška touží po své Slováci — jaký div, že stala

s»! zádumivou. Tu jednoho dne na jae zavzní z lesa zvuk slovenské

fujary : cikáni s houfem détí utáboili se blíže hájovny, a jeden z nich,

Stcvo, který zná každou stezku, vísku i horu v Marušiné domové,

ziuijme jí srdce zndtané tak, že za ním z domu stárnoucího manžela,

svého dobrodince, k potulným, divoduchým cikánm a ke Stevovi prchne,

kde bude prosted détí, by cikánských, slýchati denn šalmaje a blížiti

se milovanému Slovensku. Minou ti léta, jichž hajný píkladné vy-

užitkujc tím, že dítkám z okolí lásku k národu vštpuje : a sokol, jenž

Maruši do svta provázel, vrátí se nenadále v hájovnu i vede hajného

na konec lesa, kde tento Maruái nalezne, ana chorá v adrech, po

krutých zkušenostech kajícná, manžela o smilování prosíc, s dítkem na

lucc umírá. Zradila dobrodince, by se vrahovi otce svého oddala! Nebo
>fcvo je tímto vrahem, a tento vrah stal se otcem dítte, jež ona

5 sebou jtináší ! Hajný slituje se nad ncA:i>tiii(í jako lovk, a jtohnut
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jejím pokáním i jako manžel, pijímaje dítko jejího híchu, Ilanušku,

za své : tak manželé po druhé stalí se svými. Le osud se doplní

:

Maruša ješt v týž den zeme. A Hanuška? Stane se šastnou ženou
švarného, statného lesníka, jednoho z odchovanc svého pstouna. —
Náš poeta vrátí se na faru k choti své, a strýek fará, uslyšev píbh
Marušcin, vyhledí slavnostní den pro Hanušinu svatbu. Básník byl pak
pi oddavkách svdkem a jeho cho starosvatkou.

Máme tedy ped sebou jinotajný obraz, v némžto Slova, mezi

echa a mezi Uhra postavená, jako v zrcadle vidí, koho voliti má.

Tento jinotaj vysvtluje také, pro básník sáhl k romantice cikán, jež

ostatn nikterak neidealisuje, jak to ped plstoletím v litfiraturách

módou bylo. Sociální otázka, která z obrazu vyzírá, zaujímala básníka

teprve na druhém míst. Setkáváme se tu s problémem u Francouzv
oblíbeným. Má ž'en padlé hned na této zemi odpuštno býti? Mkký
cit rozlušuje rychle, váhavji rozhoduje se myslitel. Jeli ethika, jeli

stupnice vnitní hodnoty mravní, kdo stojí ethicky výše, zda žena,

která prese všechny boje zachránila se povinnosti, nebo žena, která ji

porušila a jí lituje nebo snad z ní se kaje? Odpov — míním seriosní

odpovd— nemže zníti pochybn, a ve smru této odpovdi mla by
se také básnicky lušti. Pln zdaí se to málo kterému poetovi. Dle
mého mínní mohla Maruša hned ped útkem na jevo dáva osudnou
chybu, která ji pak na scestí vžene, a mla sice po svém pokání

mužem pijata býti na milos, avšak nikoli na plnou milos. — Kresba
Heydukova jest obratn selánkoyána a provedena duchem krajinných

a pírodních krás neobyejn znalým. Budiž tu jmenovit poukázáno na
jednu z etných lepých podrobností : na ryze slovanský spsob, jakým
v dj uveden jest sokol, jenž bytn jako rozumný tvor do událostí za-

sahuje. Popisy, jichž Heyduk s tak bohatou štdrostí užil, jsou v jeho

básni proto místné, že obrazí vniternos osob vystupujících, a jsou pí-
padné, jemn vystehnuté. Vypravovací tón bych si pál v ústech hajného

mnohem prostší, jakkoliv se nám hajný líí jakožto pilný, v djinách
národních obeznámený tená a vzdlanjší, uvdomlejší národovec.

Jinak jest ovšem dikce plastická, hojná, lesklá, ohebná, zvuná; po-

rovnání jsou namnoze pvodní a dvtipná.

Listy a kvty, básn Vojtcha Pak o sty, složeny jsou ze tí ad,
nadepsaných Znlky Šumavské, Bsné zpvy a Zimní idyly. Tetí ada
poíná svžími, jarovkýrai kresbami, pokrauje — Idylou vánoní —
tkliv a pechází v nábožensky sice zabarvený, ale pece plnocenn
básnický a vedle toho také v národn horlivý proud. Nejmén svým
smrem uspokojí moderního tenáe Svatý František Borgiáš, který

pohledem na mrtvolu milované, náhlou smrtí zachvácené Isabelly Portu-

galské v mysli skrušen, do jezovitského ádu vstoupí. Pout andla
i Modlitba matky jsou již zdailejší legendy ; z této druhé Básn
mly jen vypuštny býti pouné verše o tom, že „bezpeno dít v každé
boui žití, dokud se za n láska matky modlí." Málo dotvrzuje, kdo
tvrdí mnoho. Výslední nauení spíše jest na míst v bajce Spor kvtin,

v nmž vonná, tichá, skromná, nevinná lilie první cenu spanilosti

obdrží. Balada Vrná láska neposkytuje nic pvodního. Že pak ada
Rzných zpv nkterými poesiemi, zejména básní Pvcm, z níž autor
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proti veršováuí s tváí uplakanou robenému ízn vystupuje, obrat-

ného veršovce a povolaného básníka jeví, dychtiv v knize Pakostov
jiemítáme listy zpt, abychom bedliv sledovali jeho zápas, jejž plstem
Znlek Šumavských o estné místo mezi Šumavskými pvci podnikl.

Spisovatel jest zanícený velebitel Šumavy : ona jest mu arokrásným
hradem z báchorek, íší, v níž velekrása panuje. Volá:

O kráso, dive ! kdy tu lesním šerem,

s hvzdami lima plane nad jezerem ...

nade mnou nebe, nebe pode mnou!

Tam vidti selanku za selankou, tam myslí peletá „vzpomínka lásky

v tichém odíkáni",, tam básník nalézá poklid a jeho matku samosvojnos.

Tam rozncuje se v nm touha, by krásy Šumavské zachovány byly

rodnému jazyku a lidu. Statn zní vlastenecké sloky Nad Kizenburkem

:

Zím eské reky — palcát ve pravici, Zím nájezdníky prcha na hranici,

/nm, jak tu zorni barví ví"elá krev jež liromeiu zdsil eských reku zpv;
jiik zraky planou a jak l)Oue ev a vzdueiiem záí rudá korouhev,

hmí vzduchem: Kdo jste boží bojovníci! jak nad vítzstvím radost reki v líci.

Pakosta kloní se více k oi)tiinismu nežli k pessimismu : lovk, jenž

podle básníkova mínní sám otž osudu v rukou tíímá, mimo nadání

do propasti bd a bolu klesá

:

le jak se boui jitro na ráj mní:
tak nejšastnji vzplane lidský zrak,

kdy se byl obmyl v slzách utrpení.

Kde si poeta truchleji zahoekuje, jsou to naše neblahé politické po-

mry, je to klesající vlas, jež ho rmoutí

:

Bolestí, útrap vidím celé moe —
vidím, jak v boji Inatra vraždi brat,

jak tebe vlekou v dlouhých vk hoe.
Jak vlastni dti tob srdce steb <u,

trhají s tebe jasný slávy šat — —
cítím tvé hoe, truchlím, plái s tebon.

Mnohé znlky vynikají náladou zvlášt vhodnou: tak Nad ertorým
ifzerem a U vzniku Vltavy. Nkde naskytují se pointy liché, na p.
v BoLných vzpomínkách: národ nezahyne, když umí bojovati, ne trpti.

lioue v horách koní pointou všední. Nkde pohešil jsem pel lyrismu.

<'o krásy v horách psobí siln prosaicky. Nuceným slohem zkažen jest

poátek Matei doušky. Ale všechny tyto chybiky nemají tolik váhy

do sebe, aby výslednice našich úvah neznla pízniv, i chovám pe-
svdení, že naši Šumavští pvci básníka List a kvt velým stisknutím

pravice ve svj kruh vítají.

Z rudé výhn palivých otázek erpal M. A. Ši máek podnty
ke svým básním Z kroniky chudých. Kniha rozdlena jest ve ti od-

dlení, jež nazvány jsou Práce, Zima na horách. Typy a obrázky. Od-
díly tyto pedchází tklivá úvodní báserí o rmutu v jemnocitné, mladé
duši pohledem na bídu zpsobeném. Oddíl Práce má ráz více suchý,

>mér více mén didaktický : prací stal se lovk tvrcem, stal se pravým
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Olovókeiu, i»ráce josl matkou iiašicli do!, matkou jjiáva k životu, rov-

nosti a spásy.

l)lali, kolj vlastní kdo ryl iiii své cestí*,

nech králem byl, nech ve chatri zrozen,

kdo nový rýc udiopil ve své pst
a pstil dosud nepoznaný hrozen —

praví spisovatel, a se zvláštní ízností chválí vrnou lásku k práci,

podotýkaje, žef ubožákem jest pracovník sebe pilnjší, ncnašelli vele
milující srdce, a naopak že láska bez práce „vždy chlad zem cítí."

Práce zdobí, a proto nemá nikdo zbrdati dlníky k hroud pro skývu

pipoutanými. — Zimu nu horách oznauje nejdraznji sloka:

U cesty, která do hor se tratí,

havran sed na kíž ubitý z latí.

Perutí zakryl Kristovy oi
hledící na ves. Ziistal tak sedé,
aby buh nenioh na bídu hled.

Nad viskou pohorskou, viskou bídy vznáší se smrf, mocný mráz, hanba
z nedostatku, chléb jako led a kámen — jak to pravdivo ! a jak to

krto ! ano piekruto, líili nám to drazný verš ! Chudobného snadno zradí

ješitná dívka, kdežto mateskou lásku neštstí novou silou naitliiuje : to

chtjí nám dosvditi balady Ncvcrnlce a T)n.še dcka. Nejdelší báse
sbírky, A}ina, plynn náni vyliuje itrapy, zoufalos a smr chudého,

zavedeného dvete. — V oddíle Typy a obrásky umírá i)ed naším

/rakem ubohý, prací sedený haví, a nešastný otce dívky svedené

odpírá svdci jejímu, s jinou dívkou veselku chystajícímu, požehnání

svého, ano proti nmu vší silou

ty žhavou pozved druha pieiniv.
Však pustil ji jak by se znavil,

a k žeinchovi temn pravil:

„Bu dále živ

!

A s kytkou ze hi"bitova za v( stou

jdi za svou nevstou —
na synka tvého hrob bez kvítí

by niojdy dti tvé se za té mcidliti!'^

Pestejšími a novjšími motivy zamlouvají se nám další básn V lomech.

Bez hnízda, Hlída stroj, Popelá, znlky Úedník, Stesk a niohutné

se rozvíjející doslov Chudým lidem. Zde jest Šimáek svým. .lak

nadšen myšleno jest credo, jež básník v ústa klade lidumilm :

A^^rímc, ó lide. že tvé dcery, syni

stejné mají právo na ty milosti,

kteréž ze poklad vd a umn plynou,

kteréž ducha lidstva z bídy vyprostí,

tvorem uiní, co díve bylo hlínou.

Kéž brzy uskutení se volání k jisté ásti dlnictva:

Vše, co ducha sílí, z noci vede k jitru,

stejn svítiti a háti má v tvém nitru,

stpjn zvedat plec a bušiti má v skráni

l(l<l'a k národu a její požehnání.
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j/aío ducha stejn itada v srdce iliiuiýcli.

svtlu krásných vznt ua sklonnou skiá.
by lid nezblondil, by zmozoleuá dla
upustila sama prapor cár rudýcli

krví smáený a potísnný blátem.

Prapor svobody ne krií, rdí se zlatni!"

lak sbírka, niiutnyclt dojm plná, ukonena záící perspektivou.

Básn Z kroniky chudých, diktované ohnivou láskou k lidu pracov-

iHiiiu, jsou prvotiny nadjné, o velém citu zruného spisovatele svdící.

Kde se jeví velý cit, zajisté všestrannji dostaví se vyšší vzlet, a kde

so jeví zrunost, dostaví se také všude vytíbená forma.

K. Jonáš vydal Rzné skizzy. Jsou to básn novákovy, avšak

nikoli mladíkovy; nebo v básni Na podzim dí:

Zem hrobem jest bez všaké zdoby tpytné . .

.

Jsem zemdlen již tou krásou jednotvárnou,

jež mnohou upomínku ve mn žárnou
na zašlé mládí, na ztracená léta,

na štstí, které jednou v žití zkvétá,

vzbudila . . .

Hledím tupým zrakem k zemi . . .

Mn kol to pusto, kraj ten mrtvý, nmý
rozchvivá v nitru, svírá mne a leká . . .

spisovatel jest již stárnoucím otcem rodiny, který mnoho petrpél

:

Má duše ubohá, ta cosi nyní eká,
že kdosi pjde tímto hrobem, tichem,

po teto zemi, která trpí híchem,
že zvedne zrak a zvolá mocným hlasem:
„Již konec bludu — vykouj)eiií já sem !"

A bída, hlad v tom ve propast se zíti,

a chudým nám že lepší vzplane žití!

1..II.I.-, je\i naniostatnos a sahá neohrožen po smlých látkách, mkde
\rhá se však neohroženos jeho v odvážnost až pílišnou a zasluhovala

!iy ostejšího pojmenování. On erpá z nejchoulostivjších, ano nej-

temnjších pomr pohlavních. Ale také štstí rodinné nebo vítzství

ryzosti poskytují mu podnty k básnickým rtám. Sociáln zabarven

jest Lazar, kde líen rozpor mezi humánním myšlením a nehumánním
)i(ináním. Šlehavou satiru tvoí Za letni noci. Zvlášt propracováno

i'st Album, skizze o chudáku hercovi v královském hávu vi olie-

cnstvu bez reptání umírajícím. Pomrn nejvíce vyniká J'o!>iušná.

Vlastenectví vydírá básníkovi z duše bolestnou žalobu: smeka Švéd
pivázala echa ke stromu a rouhá se jeho vlasti, nazývajíc ji „eskou
Palacátinou" :

Jen muž ke stromu pevu pivázaný
své oi mhouí a svd rety svírá . . .

Jej srdce pálí, vzpomínka se mnohá
svým krutým hudcem v jeho adro vlír.i . . .

.\ |»o výsmdiu šelem viiiem zpilýcli,

jichž slova jej až do hlubiny mrazí,

on zašept k sob: „Má vlast Palaestina, —
však škoda jen, že spasitel ji schází " —
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F. ZákreJH

:

Hásu Ze zašlých a nových dob od Josefa Kuchae stojí celkem

též na chmurných ladech pessimistických. Zjev, že zlovrství v naší

poesii pevládá, nedá se odestati ; teba jej vysvtliti, vyhledati jeho

píinu. Jest to doba myšlenkových a sociálních pevrat, doba poli-

tických i živnostních neúspchv, doba národní krise, sebevražedných

nízbrojv, ochablosti, bezcharakternosti, která duševní rozervanos plodí

a rozšiuje. Heslo: „Vzmužiti se!" ozývá se, jak vbec vidti, jen po-

rznu, skoro neslyšné. Pomrn šasten, kdo nalézá jakousi náhradu

v nitru svém a v rodin své, a dvojnásobné ubohý, koho stihly též

osobní ztráty a pohromy. Josef Kucha obmezuje svou Musu málem
výhradn na své pomry soukromého, avšak isté lidského rázu, a pec
vidí tém všude kol sebe smrt, rakev, jiroby, mraky, boue, mráz,

vný svár

:

O — žel té doby, slunce svity

kdy líbaly kvt nerozvitý,

kdy nevdél jsem v dtské pýše,

že mrzký svt též jedem dýšc.

Já slyšel íše sladké znni
a nezj-el, že se krev v ní pni.
Ach, život zná£ — mj sen byl luzný;
ted znám jej — a jsem žebrák nuzný.

Tak žaluje Poutník. A podobné hoekuje básník ve svých synovských,

milostných a otcovských vzpomínkách. Verš Kuchav vyniká pelivou

propracovaností a ladnou zvuností.

Poetické besedy, redigované Janem Nerudou, pinesly v XIX. až

XXIV. ísle Husitskou svatbu, báse Ot. ervinky, Zpod jama, básn
Svetozara Hurbana Vajanského, Píse o inu od Fr. S. Procházky,

Selské balady od Jaroslava Vrchlického, Na dívím kameni od Ot.

Mokrého a Mrtvou zemi, povs od Rudolfa Pokorného. O básni Po-

korného, pak o baladách Vrchlického, jakož i o jeho Twardowském
a o jeho sbírce Jak táhla mrana promluvíme píšt.

Slováci jsou a zstanou rodnými našimi bratry, tím více našimi,

ím trpeji v zemi svobody trpí. Slovenština jest náeím naším, a básn
v ní napsané jsou básnmi naší literatury. Vítáme stateného sloven-

ského pvce Hurbana Vajanského v eských Poetických besedách

co nejsrdenji. Jakkoliv eské svoje náeí milujeme, milerádi beze

vší závisti uznáváme náeí slovenské za prvotnjší, svžejší, zvunjší.

S oprávnnou hrdostí pje náš Vajanský:

Ja sera pyšný, že som Slovák;
ten mój jazyk zuní,

jako spevy archanjelov,

jak šum morskej vlny.

Piesne naše: samá perla,

samý diamant jasný.

Naše báje tajné ráje,

z porekadiel múdros vlaje,

krása z naších básni.

Hranice moravsko-uherské nejsou hranicemi naší vlasti, a krásy slo-

venské domoviny, k nimž ukazuje Vajanského Štrbské Pleso, jsou také

pýchou a rozkoší naší.
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Sbírku Zpod jama rozdlil Yajanský ve dv skupiny : Múj hid

íi Moje tužby. Básník volí sob pro své projevy formy rozmanité

:

|iiseií, ódu, baladu, romanci, legendu, báchorku, anekdotu. Dává pe-
vládati národnímu tónu, který také z umlejších ísel vyznívá. Vajanský

cítí hluboce se svým rodným krajem, se svým lidem, s jeho bídou, se

sociálním a národním nebezpeím, jemuž Slovensko vydáno jest, proto

prosí nebesa o úrodu, o déš, a prosí zimu

:

No krásna si Ty, mrazná panna,
mój spev zazvuí k tvojoj chvále,

bárs z rádu, snahu vykesaná,
bárs objalas' nás nenadále —

len jedno spl mi : po odchodu
daj dobru vesnu mójn.u rodu!

Vajanský neustává protestovati proti jamu a bezprávu cizáckému,

]troti nesvdomité a bezectné madaromanii, proti zrádcm ducha národ-

ního. I ptá se:

Len jedno, ožiar, Hospodine,
ty svtla vný, sváty zdroj

:

preo tak trpí, zmiera, hyne
ten dobrý, sladký národ mj?

Pohromy jsou tak blízko, a pomoc tak daleka. Ale nikoli, Slovák má
pro se vzmužiti, Slovák jest Slovanem, a „Slavian drží zemguíu za

hlavu!" Osvobození se Slovensku blíží:

No drábom poviem, jasno, prázdny bázn,
já slabý spevc: Už sa blíži as

tej venej, krutej, nevyhnutnej kázn,
o, žreii dfti, padne vám za vaz

!

Už Popelvár si chystá lesklé zbran.
Na dvanástero hlav pažravej san

!

Vy myslíte, že poviestka nás klame?
že nadej nasa iba púhy mam?

Hej, obzor rží sa a diainc plama
zablyslo sa už k našim prahorám!

Už východ bronie, puká sa a hárá.

My veríme na píchod Pojtelvára!

i moe šumí pomocí.

Vajanskélio básn mají hlavn smr národn politický, který toho

mu nese, že místem prostoraluva v popedí se dée. Poesie všelidstj-

>ibo rázu ustupují ped básnmi tendenními v pozadí, avšak i v nich

nalézáme zdaile zveršované motivy : palmu mezi nimi zasluhuje zejména
Xovú vesna. Znamenitou jest báchorka Sumena: Milko miluje vášniv
u beznadjn Zorku — její kmotra uniena, královna vil, se o tom
I>i'e3védí a v Zorce kapradími kvty vzbudí k nmu lásku.

Neklame se náš básník? .le Slovensko ztraceno? Nechat nepítel

idí sebe více, Tatry zstanou nám ('echm a Slovanm zachránny;
am není ztraceno nic, kde zaznívají mohutná slova:

.l;i som pySný, že som Slovák:
moje plemá ladné
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sto milliouov duší itu,
nad i)oIsv('tem vládne.

So slovenskou reou prejdeš
štyri iastky svta:

jeden brat mój palmy sadí.

druhý vcné vidí l'ady,

trotí morom lieta

!

V Procházkov Písni o inu, jež pi konkursu vypsaném

literárním odborem Moravské besedy Pražské poctna byla cenou, mámo
ped sebou tendenní, jinotajnou báchorku, práci vru prostomilou

i roztomilou, v národním duchu vele pojatou a svižné napsanou,

in pohrobeíek se v chaloupce narodí. Sudiky k nmu pistupují

:

l)rvní dává mu v údl sílu, dobrotu, ducha; druhá mu dá svízel, a tetí

sudika vštípí mu v duši lásku, lásku k Slav. Když vyrostl, dovídá

se, že jakýs netvor z cizí zem unesl králevinu Slávku, jde jí vysvo-

bodit a za nedlouho

orlata dv uzi-el Jedno peí bílé

in tu v tuhém sporu, rud pokropené,
kídloma se tloukla, druhému se s bokft

záš jim i)lála v zoru. drná peru klene.

in jejich pi rozhodne ve smyslu rovného i)ráva a dostane v odmnu
blostné pérko zázrané moci. Dále hoí mraveništ, jež in uhasí a

za odmnu obdrží kus mravení nožky zázrané moci. in prokázal se

rychlým, pilným, milosrdným. Po tetí vidí in potok, skalou v bhu
zaražený, jde i smete skálu, a potok se mu za to stane vdcem na

costé k Slav. K rad potokov sváže si kytku kapradí a nabée baku
vody. Oba spolu pijdou do msta bez jasu a svtla

:

^ kuším sílu svoji —
in so králi hlásí

jako posel boží,

jako posel spásy.

Na metlicku svázal

proutky, jež ml z luhu,

švih sem, švih tam pes líc

krále, lid i sluhu.

in s potokem pijdou do jiného msta: do msta nmých, do msta
cizích skek ; a lile, vodou z divotvorné baky rtové krále i lidu na-

byli mluvy. Potok zavede ina do skalného vazu, kde ve spánku dlí

bohatýi minulosti a kde obdrží divotvorný kališnický me a štít a

kouzelného blouše. Meem oním porazí in cizácký dub a vybée
z hnízda v jeho vrchole ti vejce. Slávku unesla stvra s maskou ne-

vinného mnicha v draka se zubatým hbetem promnná. Pomocí zá-

zrané nožky, blouše a nejsladším slovem nhy pemže in pekážky,

pronikne ke draku, jiomocí arovných slibv a darv cestou získaných

vykoná drakovy tžké, nadlidské úkoly, unáší Slávku, z bílé labut

v béloramcnnou krásku promnnou, jjomocí orl, kteí ze dvou onch
dubích vajec vyletí, a šastn unikne se Slávkou draku je i)ronásle-

ilujicíniu ;
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Jeilníiii rázem letí Blesk se mihne orlm
do skal vejce tetí, v zoru plápola\ em :

co v nm skrývalo se, teprv te je sila

na div povdti. silná v spolku pravém.

Lev — a zlatá hííva, pikrené Ivíe
ohon se skalisek kdy se na skok strojí,

mrská dvojím chvostem lvice zpomocníe
v krupobití písek. orl svorné dvoji.

rin zvítzí nad nepátelským obrem a jakožto záruku krásnjší budouc-

nosti uchová si nadšení, rozsévá po krajích nové sím lásky k svým,

lásky k minulosti a k písním lidu, stane se králem a slaví se Slávkou

slavnou svatbu. — Báse pekypující utšenými podrobnostmi, jež veškery

strun vytknouti nemožno, má nejen národní, nýbrž i pravé lidský smr.
Vždy národovec má býti celým, pravým, ryzím lovkem.

Ve své Husitské svatb vypravuje Otakar ervinka týž tragický

píbh, jejž Vácslav Beneš Tebízský ve své Litomické svatb te-

nám Osvty poutavé vylíil. ervinka uspoádal dj své básn, jak

jej u Palackého a Beneše Tebízského našel, spsobem vhodným. Král

Zikmund uherský — dle obvyklosti zvaný císaem, akoli jím r. 1420

ješt nebyl — pichází do ech z Vratislav, kde dal Pražského mšana
Krásu zpupn upáliti. Blíží se Litomicm. Nadlužnický Tábor jest

odtud daleko, a Husitm Litomickým nezbývá, než aby si proti hrozbám
královským pomohli sami. Se starcem Bohdanem v ele usnesou se, že

se zmocní krále antikrista. V noci, kdy vládce do msta vkroí, bude

vidti znamení na dom, v nmž bydlí Jan, mladík obírající se vyššími

záhadami života, pi emž až o aeonech (!) vék mluví. Snad spiklencui

krásná Vlastislava, jitní hvzda na úsvit, pro svou lásku k Janovi

získá otce svého, mstského starostu Píchla, který svou dceru nade

všechno miluje. Pichl pokornými slovy klade k Zikmundovým nohám
zlaté mstské klíe, které spanilá Vlastislava králi na polštái skutkem
podává. Její vnady okouzlí a zaujmou smyslného Zikmunda, i i)ošeptú

to milostiv dívce pvabné:

rí'i sám bh! tvá ruka hodua jist
ruky knížecí zde na tom míst —
ba já za ni chtl bych dá své íše.

blovem královským se kinu ztuha:

pání tvé mi rozkaz, já tvfij sluha.

Icšitiiý otce pyšní se z toho, dcera se pro to studem a hnvcni rdi,

šotek milosti, jenž v dlku tváí
ukryt jako v rži uzardlé,
velinul šibalství jí v ocí zái,
tak že pravila nni vzdorn, smle:
..Horu za slovo t, králi pane,
dnešní den se svátkem pro mne staui

.

nekoneným blaliem dme se liriMr:

ješt dneska budu zasnoubemi,
uri, nech je ze mne šastná žena.

vdkem královským miié pi tom binil"

Kiiil I'' i >• n.i jiiiiiio jejího vyv<d«'iiee a rozkazuje pak;
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„raiio Pichh", l)ez váliáiií

vykonej své dcery pání;
dostojíni já svému slovu,

na svatbu se její zovu —

"

Fi hostin vyprosí sob pyšný, záštiplný, zrádný Pichl od krále vládu

nad jebo vojskem a dá vdcovi stráží rozkaz proti Husitm :

„Spoutati je, šestnáct jich —
Zikmund odmní se skvéle.

Vypleníme s nimi hích —

"

Picbl doufá zbaviti se tím ženicha, obdržeti od Zikmunda diplom

šlechtický a dceru provdati „výše nad mšanský rod."

V milostné sclizce s Vlastislavou prohlašuje se Jan býti husitou,

(•ebož se nevsta jeho leká

:

„Nevíš, že mj otec pouze
proto svolil k naší touze,

když jsi slíbil zanechati

uení to Husa bludné?"

Le mladík zstává pi svém pesvdení. Pichlovi se zdaí zámr,
zjímá spiklence, kteí chtli krále se zmocniti, a král ho zplnomocní,

aby je potrestal podle své vle. Svdomí dlá Pichlovi výitky, avšak

jest již pozd. Táž hrana zvoní k svatb i ku poprav. V cestu mu
vstoupí Jan, který prohlásí, že chce umíti s nevinnými zajatci. Král

udlí Pichlovi zlatý ád draí a tím jeho ctižádostivé srdce zase ke

krutosti schýlí. Na behu Labském sedí v císaské nádhee Zikmund,

a po Labi pipluje kat s kacíi. Kmet Bohdan vští králi píští osud

jeho plný neštstí a klatby. Ortel se vykonává — šestnáct mrtvol jest

obtí jeho. Vida to Jan, pronáší o poprav soud

:

„Nespoutáte duchu kídla,
zvítzí ta naše víra,

z lásky nejistšího zídla
vždy svj život obnoví

Pichle, vezmi nazpt dceru,

bídný zrádce národa.

Nemám pro t slova více,

pouze pohrdání vru

:

nepohledneš v mužné líce —
muž ti ruky nepodá —

"

Zikmund velí

:

„Hote ho do vodní tísn!
Rychle s ním již za druhými,
dohoní snad svoje .bratry.

Zbranmi pak skrote svými
reptající davy chátry!"

Vlastislava prosí za život Janv. Král, otec, biskup odepou. Tu zavzní

hlas ženichv s hladiny Labské, a nevsta pádí k nmu. Obejmou se,

ona poznává, že v lásce je víra ženina. Jan jest potopen, a dívka klesá

za ním. Pichl rve si šedé vousy, tlape draí ád, a Zikmund se dvorem
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prchá. — Husitská svatba, poínající popisným úvodem, vyznívá reílek-

tivním zakonením.
Na škodu básné své nesáhl spisovatel k prvotnímu prameni Lito-

mického píbhu. Hystoria o tžkých protiivenstwjcli cýrkwe eské byla

by mu originálnjší motivy poskytla. Sloh ervinkv není dosti pr-
svitný, dosti zkrystalisován. Rým jest místy nucený, e místy vadna.

Pes to prese vše zajímá Husitská svatba od prvního do posledního verše.

Básní Na divím kameni vede nás Otokar Mokrý opt na jih,

„v lu mrtvou trosku ztraceného ráje, jež tesknou zemí jihoeskou
sluje . .

.'^ Oldich z Hradce, druhdy kališník a nyní katolík, jest

uprosted svého harému zasmušen ; muí ho vzpomínka, že Mikeš
z Husí

se odváži sml pokyn velitelský

zahmti v ucho pán pokoené —
a více ješt, že ten Smílek z Kreinže,

jejž zkrotit pán chtl jako jezevíka,
co neposlušn v loví smei škeme,
a zvdav se pánu plete v nohy.

K našemu podivení následuje balet, a Herodes Oldich nejmilejší své

Ev, která balet jaksi ídila, slibuje, že jí splní jakoukoli tužbu. Hero-

diada Eva odpovídá: „Já hlavu žádám Biskupce si Jana!" Nebo byla

„na praný hanby slovem jeho vbita ped huícími, rouhavými davy."

Jef Biskupec pímým stoupencem Husineckého Jana, a proto od Oldicha
odpadlíka v žalái držán, kde se Biskupcovi „v oblácích" zjevuje

andl : „Zjev Anežin to . , . Opt ped ním stojí Oldicha sestra

v usmvavé kráse." Ona se také ve skutenosti zjeví, když kat Cahyna
chystá se popraviti Biskupce, i prosí bratra, by dal Biskupcovi život —

zachvl se Oldich — ruka jeho matná,
o lenoch kesla líné podepená,
pokynem prudkým náhle vzrušila se,

a zítelnice vášní obestená
se vyteštila v pusté oka ase;
pak sechvla se se rt majestátjiá

rozkazu slova: „Svoboden jsi, Jcne —
Cahyno, usta — porouím tak, velím !"

Xemožno za chybu považovati, že spisovatel dj Jana Ktitele jakožto

básnický motiv do husitského hnutí penesl, avšak andlské zjevení

Anežino v žalái jest, práv jako balet Oldichových odalisek, motiv

I)onkud opotebený. — Eva volí si zase jiný pedmt pomstychtivosti

své : chce se mstíí Anežce, a navedši Nmce kuchtíka Dittla, by slen
této namíchal do krm jedu, sví svj zámr husitskému hejtmanovi

Zbykovi; Biskupec to vyslechne, i jde a varuje Anežku:

Knz povztyóil se ; — s líkcm uzardlým
A nožka k nmu v náru rozepjatou

se jemn snesla do kyprého mechu
pod tmavnu clonu zeleného loubí.

Hejtman Zbynk chystá se ztéci brad Menštejn, ale Oldich ze

hradu prchne, dav zrádného Dittla povsiti. Kdo zradil Husity ? Eva
(JSVftTA 1«H5. í». rij



viní ze zrady Biskupce, který se k vine své prMznává, za to Zbykem
do vazby dán a váleným soudem k smri odsouzen jest. Mimo nadání

se však do vezení jeho vplíží Eva : z Herodiady stala se pojednou Maí
Magdalena, která k Biskupovi bezmeznou vášní plane. Úpí tedy k nmu

:

Ó prchni se mnou! Kouzlo mého slova

tvá pouta zdrtí ve plamenném žáru,

v mé lásce tob vesna kyne nová
asného žití — ó vyslyš mne, pane!

Biskupec ji ovšem odmítne a podstoupí smr na hranici:

Dým šedý stoupal z výhn zaernalé,
v nm plachých káat eta potemnlá
kroužila vírem . . . když tu nenadále
Anežin výkik na Ti-ísovské skále

se smísil s ptáat pronikavým vzkekem ;
—

pak zašumla vlna divým jekem,
a klid se vhostil v úval zasmušilý.

Biskupec jest vypodoben dstojné. Totéž platí o jemné, libé Anežce.

Oldich jest naskrze všední zjev. Divoká Eva nesnese písného rozboru.

Pro nevysvobodila Biskupce již z Oldichova vezení? pro teprve ze

Zbykova? Vždy ho již tehdy milovala! Jest nedsledná, pi zdravých

smyslech jako pomatenec sem tam zmítána. Je to vilnice, která není

ryzí lásky schopna. Budiž tmto slovm rozumno. Že si Eva s mravní

spustlostí poíná, do toho esthetické kritice ovšem nic není ; ale že

jest Eva skreslena, do toho kritice jest. Taková postava není básnicky

možná.

Látka mla býti s vtší epickou šíí rozvedena ; v tomto zpraco-

vání psobí, pi vší básnickosti mluvy, siln jako novináská zpráva.

Práce uadobyejné oplývá tmavojasem, který se stal tím temnjším, že

sloh Mokrého jinak bohatý, jest tžký, peplnný, jaksi vynucený,

strojený.

Moravská bibliothéka, Fr. Bayerem vydávaná, pinesla jakožto XI.

dílo Jos. VI. Hrubého veršované moravské povsti U krbu v druhém,

rozmnoženém vydání, a jakožto XHI. dílo veršované Obrázky z venkova

od Jana N e a s a.

Sbírkou povstí U krhu se nám Jos. VI. Hrubý, rodák z H. Li-

bochové na Velikomeziísku, zavdil. Máme ped sebou pozoruhodný

píspvek ku poznání našeho slovanského lidu na Morav. Co národních

balad si náš lid o pokolení na pokolení prostomluvou sdluje ! Bez

pochyby jsou to prosaické trosky básní nkdy zpívaných. Náš lid hledí

pedevším k jádru dje, který se mu vypráví, a potom teprve, a to ne

vždycky, k form : z této zajisté píiny básnická podoba skoro výhradn
ustoupila strunjší prose, kdežto se básník slokami svými k prvotnjší

form veršované vrací, která se hlavn na evropském severu a jinde

toliko porznu národní písní také v lidu zachovala. My máme pramálo

víc než Osielé dít nebo Sestru traviku. Hrubý si za vzor obral

básníka Svatební košile. Uhledal si dosti pestré látky, jež ponejvíce

pod eskomoravskou vysoinou koluje, zvolil si k jejímu zpracování

sloky v prostonárodním neb i v umlejším duchu, a co sieji ve vlastní
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sbírce rznými rozmry do rýmovaných slok složil, vysvtluje v pipo-
jených poznámkách úseénou prostomluvou, by vyjasnil tmavojas bás-

nické komposice své, ehož pohíchu nkde skuten bylo potebí.

Knížka ítá trnácte ísel, z nichž obzvlášt poutají Touha dítte,

Divá žena. Vtr plá, Ohnivý jezdec, Hlaváek. V této básni dojímají

svou náladou zejména verše

:

Vody šumí. Po jezeru
táhnou svtla v mlhy šeru

jako zesnulé.

Zí to lovec — noc je vnadná,
a ta vody kola zrádná —
pušku pitulí.

Stoupá skály ke vrcholi,

ticho v lese, po okolí,

ticho, tichounko.

Kdo to v této pozdní chvíli

na lodici k némn pílí

lehce, lehounko?

Na lodici krásná žena,

sladká tíha, vzácná cena —
ký to divný sen!

Bledé líce v zlatém lemu
véni hvzdy v diadému,
šat má z bílých pn.

Loka spje, blíže spje,
po vlnkách se píse chvje
v arnéra ševelu:

„Pojd, mj milý, pojd, mj milý,

už nám hvzdy zasvítily

k lásce, k pocelu.

Pro tebe, mj drahý, hynu,
za tvou je mi lkáti vinu

až na vný soud ..."

Hrubý osvduje zejmé nadání. Pro píšt bude mu však nutn na

zeteli míti, že jakkoli balada miluje mlhu, pec její dj przraným
zstati má, a že básník, by prostonárodn psáti zamýšlel, pec jenom

pesnjších forem užívati povinen jest.

První ze ty Neasových Obrázku z venkova slov Stani-

slavu. Dobrosrdená dívka zachrání tonoucího muže, jakkoli v nm byla

pustého lichváe seznala; laskavé srdce Stanislavino vidí v nm jen

nešastného lovka. Jádro této kresby nelze nazvati nezdravým, ale

zvolená forma nepesvduje. V Zuzce postavil spisovatel v popedí
krásnou dívenku, která po dv léta od neznámého milostné dary do-

stává. Tetí rok se vyzradí, že oním neznámým není žádný snad mladý

a krásný bohá, nýbrž ohyzdný pastý Matj. Tím jest ubohá Zuzka

tak bolestn sklamána i pokoena, že umírá. Látka mohla se zajisté

spíše zachrániti, kdy by Neas byl radji skromninkého Matje v po-

pedí držel a jeho duševní zápas vyobrazil. Sousedé jsou peznámé
postavy : soudí se pro malikos, až i všechno prosoudí. Duševní kresba

iienaskýtá se nikde, celek psobí suše. Touž vadu má též Jan Tunkl

: Hrníka. Úvod obrázku tohoto zaráží svou nepomrnou délkou, a

jrovedení básn samé nepoutá. Látka erpána jest ze zdroje podání

národního. Tunkl týráním donutil lid, aby postavil hráz rybniní, a za

to z trestu po smrti necitelník

zapražen byl vo pluli žhavý, áblové jej hnali,

/úda jeho pohrbená biem poilchali.

\}|.i.ivir> i»<i>iiík vypravuje události náležité seskupené a nevysvtluje,

nevnucuje tenáovi pouné názory. Prostomluvné vty jen výjimené

nescslabují básnickou náladu, a ješt ji ideji sesilují. Národní ton

38 Neasoví nedaí. František Zákrejs.
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Djepis a Zfiin!)is.

(Dok.) liegesta diplomatica nec hok rpi^^luimm lUilíiiidur »/ Mo-
raviae postupují prací Emlerovou nyní dosti rychle ku pedu. Díl

druliý, jenž obsahuje bezmála .SOOO listin nebo výtah z listin vydaných

mezi lety 1253—1310, vycházel 10 let 1872— 1882. Již r. 1883
zaal se vydávati díl tetí, kteréhož vyšlo dosud pt sešit, každý po

20 arších ; listiny v nich otištné nebo vytažené pocházejí z doby od

poátku r. 1311 do 22. listopadu 1333; koncem roku 1333 má se

tento tetí díl ukoniti, k emuž teda již mnoho listin neschází ; avšak

závrek nepochybn znan se opozdí za i)íinou rejstíku jmen místnícli

a osobních, jenž u takového díla dá práci ohromnou. Nakladatelem

jest král. eská spolenos nauk, kteráž na vydání II. i III. dílu Kegest

obdržela zvláštní subvenci od státu. O dležitosti a užitenosti toho

podniku neteba šíiti slov; znalci vdí, kterak bádání v djinách

eských Regesty se usnadnilo, ba ve mnohých stránkách a mnohým
badatelm teprva tudy stalo se možným. Pro jiné osoby, mimo kruhy

znalecké a déjezpytecké, to dílo ovšem ustanoveno není.

Pramenv djin eských, kteréž se vydávají z nadání Palackého,

ukonen jest prací Emlerovou svazek tvrtý. Otištna jest v nm
Kronika Zbraslavská, kterou v první polovici 14. století sepsal Petr

Žitavský, tetí opat Zbraslavský, jenž náleží k nejznamenitjším leto-

piscm naší vlasti. Pipojeny jsou v témž svazku dv kroniky, které

obsahem svým namnoze na kronice Zbraslavské spoívají, totiž Fian-

tiškova a Beneše Krabice z Weitmile ; vydavatel uinil v nich opatroní

velmi píhodné pro tenáe, že dal menším písmem tisknouti všechno

to, co František a Beneš slovn vypsali z kroniky Zbraslavské. Všechny

troje letopisy byly tištny již díve jinde, ale ovšem musily se pojmouti

také do této sbírky. Vydavatel znova srovnal a dílem dal v ílínj

srovnati text s nejlepšími rukopisy, aby jej mohl podati co nejvrnji
a se všemi varianty, pokud mají njakou dležitost Krom toho toto

vydání naproti starším i)Oskytuje té výhody, že na každé stránce

vedle sloupce postaven jest píslušný letopoet, ímž usnaduje se hle-

dání. Škoda, že v tom smru nešlo se dále ; nad stránkami jest totiž

nadepsán toliko název kroniky, i bylo by s výhodou pro toho, kdo

nco hledá, kdy by nad levou stranou poznamenána byla také knihu

a kapitola, a kdy by nad pravou stranou kratince naznaen byl obsuli

otevených stran. Všechny troje letopisy vytištny jsou také v tomto

vydání toliko po latinsku. Kronika Zbraslavská mohla by zajímati také

obecného tenáe i stála by za eský peklad; vydavatelstvo skuten
staralo se o peklad, clitjíc jej vydati zvláš v menším formáte, avšak

dosud nepoštstilo se mezi tmi, kdo k takové práci jsou spso.bilí,

nalézti takového, který by k ní ml také chuti a zárove asu.
Knih konfirmaních (Lihri Confirmafionum) vyšel nákladem histori-

ckého spolku v Praze roku 1883 nový svazek, jenž obsahuje knihu

šestou z let 1399— 1410. I toto dílo vychází prací Josefa Emlera.
Píštím svazkem, jehož tisk již valn pokroil, ukoní se ten podnik

:

nebo za války husitské, kdy církevní organisace pišla v nelad, vy
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sýchá tento znamenitý pramen rodopisu a místopisu historického, jemuž

rovným ne každá zem mže se vykázati z tak dávných dob. Co se

-jtsobu vydání dotyce, jest litovati, že nad stránkami v nejnovjším

svazku není poznamenán rok, ku kterému konfirmace se vztahují;

k jeho vyhledáni nkdy dlužno prohlednouti nkolik stránek.

Nejdležitjší publikace pramen historických z doby po roce

1Ó26 jsou Snmy eské, kteréž nákladem zemským vydává archiv zemský

království eského. Loni vyšel svazek III., jenž vztahuje se k letm
1558— 1573 (ss. 800 in 4"). Sbírka tato pináší všeliké listiny, které

se týkají snm eských a všeho toho, o em na snme se jednalo;

z velikého množství pramen, které se zachovaly z tch as, jest to

jenom jedna ástka, a sice ta, která se týká kus v historii politické

nejdležitjších. Pi tetím svazku zavedena jest novota, že vyšel ve

dvojím vydání, eském a nmeckém. Listiny otiskují se ovšem v tom
iizyku, ve kterém se našly sepsány, tedy nejvíce v eském, mén

\ nmeckém, a nkdy nkterý kus v latinském. Vydavatelstvo, jakž

jest obyej i poteba, v elo každé listiny zhotoví regest, který strun
oznamuje obsah listiny, její datum i pvod, z nhož jest opsána ; nkdy
l»vvá potebí piiniti k listin také nkterou vysvtlující poznámku.

Pedmluva a tituly byly v prvních dvou svazcích Snm psány obma
jazyky, eským i nmeckým, regesty pak a dotené poznámky obyejn
iilním jazykem, tím totiž, kterým jest psána dotyná listina. Ve
111. svazku v jednom vydání jest to vše psáno po esku, a ve druhém
vydání po nmeku; vlastním obsahem však neliší se tak zvané vydání

•eské od nmeckého, obsahujíc jedno i druhé pece listiny eské i n-
mecké, jak se práv našly. V pedmluv praví vydavatelstvo, že prý

spsobem tímto vyhovlo se pání odborník eské i nmecké národ-

nosti." Podle mého zdání zmna tato nemá žádné dležitosti pro toho,

kdo bude knihy užívati; takový odborník musí rozumti esky i n-
mecky, i musí jemu tení v jednom i druhém jazyce býti vcí obvyklou,

d teti dozajista nebude se zastavovati nad kratikými dvojjazynými
nápisy, anebo nad tím, když regest podán jest v témž jazyku, ve kterém

:»;.t listina psána, a ne zárove v jazyku druhém; mn aspo jest nej-

milejší vždy regest sepsaný v jazyku listiny. Stojíli dvoje vydání více

penz, nežli by stálo jedno vydání podle dívjšího spusobu s tituly

dvojjazynými, myslím, že jest škoda každého krejcaru na tuto zbytenost,
a že by vydavatelstvo udlalo lépe, kdy by pi dalších svazcích na-

vrátilo se ke dívjšímu spsobu. Dle doslechu obstaral eské vydání

netího svazku adjunkt zemského archivu František Dvorský. Ped-
mluva ponkud pekvapuje oznámením, že ke Snmm chystá se ze-

viubná zpráva o všelikém jednání a usneseních snmovních, která by
byla pehledem obsahu této jjublikace a jako djinami té doby; tyto

pehledy píše adjunkt archivu zemskélio Julius Pažout, a jest prý
iinysl, vydati je v celku za dobu 1526—1620, až Snmy tak daleko
'l<t!^)jí. .Vvšak ve vydání historických pramen, jakým jsou také Snmy
iské, takové pehledy anebo djiny doby nikterak se nepohešují. Pi

niiblikaci pramen dostaí, když jest správná, úplná, i)ehledná, a když
nadno se v ní hledá. Co z pramen dá se vyvoditi, to do jejich

]
i!iliK.i'( nenáleží; m^/ii jest pramen historických užívati ke slerým
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úelm ; každý badatel vyhledá si, co potebuje k úelu svému, také

to mže tiskem uveejniti, ale do publikace pramen to nenáleží.

Chtlali by redakce vydání svoje zdokonaliti nad míru nynjší, zamlou-

vala by se k tomu více cesta jiná, totiž kdy by krom rejstíku jmen

osobních a místních, jenž se pidává ke každému svazku, také ješt

zhotovil se vždy abecední ukazatel vcí. Rejstík vcný posloužil by

mnohému, kdo by chtl této publikace užiti na rychlo, nemaje asu
prohlížeti ji celou. Hledání usnadnilo by se také tím, kdy by nadpisy

nad stránkami jinak se zaídily. Nyní nadpis nad levou i pravou

stránkou jest stejný, oznamuje toliko, kterého roku snm nebo jiné

jednání se dalo
;

postailo by, když by tento všeobecný titul, jenž

zstává asto skrze nkolik arch stejný, stál toliko nad levou stranou,

a nápis na stran pravé ml by býti tak eený živý, jenž by nkolika

slovy specifikoval obsah otevených dvou stran.

Nákladem Urbánkovým vydává František Dvorský Pamti
o školách eských, neboli listá školství eského v echách a na Mo-
rav od I. 1598 do 1616 s doklady starší i pozdjší doby. V minulých

dvou letech vyšly ti sešity, šestý až osmý, ve kterýchž jsou obsaženy

listy rektora akademie Pražské mistra Bacháka a jiných osob, posílané

v záležitostech školských do rozliných mst od konce roku 1606 do

zaátku roku 1610. O nkterých školách, jichž listy se týkají, vydavatel

sebral s nemalou pílí znamenité množství údaj starších i novjších

z rozmanitých pramen jiných, což dává tisknouti drobnou literou pod

arou. V nejnovjším sešit osmém obsaženy jsou také listiny týkající

se opravy, kterou stavové protestanští chtli provésti, když majestátem

na náboženství r. 1609 akademie Karlova dostala se v jejich moc;
kusové tito jsou neposlední pomckou ku posouzení toho, kterak tehdejší

protestantská šlechta byla zpsobilá k ízení vcí veejných. Publikace

Dvorského jest velice záslužná; posloužit déjezpytcra k osvtlení dle-
žitých stránek vnitního života národního, jaký byl v posledních deseti-

letích ped pevratem Blohorským. Pejeme tomu dílu dostateného

odbratelstva, aby se brzy mohlo ukoniti.

Sborník historický, jenž redakcí Ant. Rezka vychází šestkrát

do roka u J. Otty, dobe a zdárn pokrauje na dráze nastoupené.

Máli nakladatel dosud píinu ke stížnostem co do úspchu hmotného,

není tím vru vinen vdecký obsah toho asopisu; ten jest vesms
cenný, vtším dílem i zajímavý. Zmíním se zde toliko o nkterých
kusech, kteréž v ronících druhém (1884) a tetím (1885) vynikají bud
rozsahem, dležitostí nebo zajímavostí svou. K historii všeobecné a

cizokrajné nesou se toliko ti rozpravy, kteréž všechny zasluhují po-

zoru: Fr. Hrbáek dovozuje obezetným rozborem pramen a okolností,

že osamlá zvs letopis Fuldských o násilné smrti papeže Jana VIII.

r. 882, kteréž z jedné strany chce se pipisovati veliká dležitost také

v djinách Cyrillo-Methodjskýcli, nezasluhuje víry; baron Helfert pkn
a poutav vypisuje revoluci a reakci v Neapolsku 1798—1801, a J. GoU
podává nkteré kritické úvahy k historii franské ehoe Tourského.

Nejvíce místa vnuje Sborník djezpytu domácímu, eskému : redaktor

Rezek dokázal zvláštní rozpravou, že jednání o potvrzení kompaktát
r. 1525 vycházelo z pohnutek nikoli náboženských, nýbrž politicko-
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strannickýcb. Pkné nadje vzbuzují práce R. Dvoáka, vzniklé v histo-

rickém seminái eské fakulty filosofické, o církevní politice krále

Vácslava IV. a o kížovém tažení proti Husitm r. 1421. Poátky
semináe arcibiskupského v Praze, kteréž vypisuje F. Tadra, zajímají

nemálo pro neobyejnou krutosí, k níž r. 1640 dospla nevole mezi

kardinálem Harrachem a ádem jesuitským. Výborná jest kriticko-lite-

rární rozprava, kterou Ant. Truhlá sepsal o prvním díle kroniky Beckov-

ského ; kéž by se nám z téhož vzorného péra dostalo takové práce

také o Hájkovi, kteráž byla by ovšem nesrovnale obtížnjší a roz-

sáhlejší, ale také touž mrou dležitjší. T. Bílek vypisuje snahy jesuit

o navrácení do zemí eských po roce 1618; a Kameníek vypravuje

o založení prvních dvou kollejí jesuitských na Morav, Olomoucké a

Brnnské Vítány jsou píspvky Františka Dvorského : historické zprávy

o kartografii eské (nejvíce o veliké map Miillerov 1722), protestantský

ád církevní, jejž Albrecht Smiický 1613 na svých statcích pedepsal,

a seznamy katolické šlechty v echách z poátku 17. století. Jiné pra-

meny djepisné uveejnili : Strnad regesta listin šlechtických z museu

Plzeského, Tischer dopisy Viléma Slavaty k Jaroslavovi z Martinic,

a Beneš Tebízský pamti Jiího Paroubka, faráe Líbeznického, z let

1740— 1774. Rodopis zastoupen Tenorovým pojednáním o Lysické linii

pánv z Kunštátu (tabulka rodopisná nemla zstati bez letopot).

K historickému místopisu nacházíme píspvky etné, zvlášt pkné od

Zoubka (o správ panství Podbradského), Laciny (o Slaném a okolí),

Jana Nedomy (o Pražském Špitálsku, na nmž nyní Karlín stojí), Josefa

.Vávry (o Konarovicích a panství Peeckém), Fr. Melichara (o Únhošti

ve válce ticetileté), J. Matznera (materiál o konfiskacích ve mst
Písku za válek husitských). Jan Novák pokouší se o obraz mravopisný

na základ katolické postilly, kterou r. 1557 vydal Tomáš Bavorovský.

Peisker pi píležitosti recense vykládá svoje výzkumy o jihoeských

ástkách bývalého hvozdu pomezného; postehy v té studii uložené,

pocházející z vlastního oitého ohledání, jsou hodný opravdového po-

zoru, nkteré úsudky však zdají se býti unáhlené. Krom tch a jiných

lánk nacházíme v každém sešit drobnosti, ve kterýchž najde se

mnoho výborných historických zrn, a piln redigovanou hlídku literatury

historické. Dle všeho Sborník historický vyhovuje svému úelu úpln
a zasluhuje všeliké podpory

Monografií historicko-místopisných pibylo nkolik. Mezi nimi

vysoko nad ostatní vyniká spis Fr. Aug. Slavíka nadepsaný : Panství

Táborské a bývalé pomry jeho poddaných (v Táboe u K. Janského,

ss. 148 v 8"). Proveden jest tak vzorn, jako dílko téhož spisovatele

o Domašíu, o nmž ml jsem pede dvma roky píležitost zde po-

chvalné se zmíniti ; ale ovšem Panství Táborské pedí nad né ne-

srovnale jak vtším a dležitjším pedmtem, tak i zajímavostí. Spiso-

vatel pedevším ukázal, kterak obec Táborská 1420 nov vzniklá hned

obohacovala se výbojem, pivlastujíc sob v celém okolí svém statky

klášterské a jiné duchovenské, a šííc svoji moc také na útraty ne-

pátelských vrchností svtských. Císa Sigmuud byl nucen tento majetek

obce Táborské potvrditi ba i rozmnožiti (1436), toliko rozsáhlé panství

Píbenické, odaté panu Oldichovi z Rožmberka, musilo msto pi tch
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smIouvc4cli vlastníkovi vrátiti. Panství obce Táborské rostlo potom zne-

náhla spsoby jinými; spisovatel oznamuje o každé vsi a o každém
dvoru, odkud pocházely, jak jich obec nabyla i jaké užitky z nich

brala. Do nešastného roku 1547 bylo to panství nad obyej veliké,

obsahujíc tém 9 tverených mil rozlohy. Obzvlášt zajímavá partie

týká se poddanských pomr, kteréž na panství Táborském ped rokem
1547 byly mnohem lepší, nežli na jiných statcích; krom obyejných
iirok lplo na sedlácích málo bemen, ta pak byla nepatrná a nepi-

bývalo jich
;

poddaní zstávali osobn svobodnými, mohouce se vypro-

dati a jinam vysthovati. Pravidla, kteráž spisovatel vyslovuje o tchto

pomrech, jsou doložena etnými píklady, z nichž jsou odvozena. Rok
1547 pinesl Táboru, tak jako jiným královským mstm, konfiskaci

statk obecních, ze kterých však brzo asi šestina se vrátila, naež
panství opt znenáhla se množilo pikupováním. Konfiskace opakovala

se po roce 1620, naež následovala, jako všude jinde, hrozná spouš
válená a vysílení; z pehledných tabulek jest však také vidti, kterak

v pozdjších asech zase pokraovalo osídlení pustých statk i vzrst

obyvatelstva. Poddanské pomry zstaly až do poátku 17. století v té

potšitelné míe, jak bývaly díve na panství Táborském, pozdji se

však zhoršily v ten spsob, jak se dalo všude jinde po echách. Zá-

služné toto dílo Slavíkovo uspokojuje v každé stránce
;
pramen k nmu

jest hojn na snad, a spisovatel využil jich s velikou pílí ; výklad

jeho jest pkn spoádán, vše jest co do obsahu dkladné, co do formy

pkné a pehledné. Spis ten zasluhuje býti vele doporuen nejen te-
nám, kteí v takovém tení mají zálibu, nýbrž i onm spisovatelm

a ochotníkm, kteí by se chtli pokusiti o podobné monografie v jiných

krajinách. Spisy Slavíkovy jsou k tomu nejlepším vzorem.

Obrazy Zbírovské nazývá se monografický pokus, jejž napsal

Antonín Drachovský (v Táboe u J. Franka, ss. 168 v 8"). Spiso-

vatel ve pedmluv poíná si s náležitou Skromností, omlouvaje nkteré
vady svého dílka vzdáleností svou od pomcek literárních, které jsou

na snad ve velkých mstech
;

proež chtl sestaviti toliko nkteré
obrazy, nikoli úplnou monografii. Látku svou vážil ne sice vesms,
avšak s velikou ás z archivu Zbirovského

;
pokud se tak stalo, to

jest pokud kniha pináší zprávy z rukopis, zasluhuje i se stanoviska

vdeckého býti vdn pijata. Co se v ní vypravuje o archivu zámku
Zbirovského, kterak se tam v nedávných letech zle hospodailo, jest

ovšem bolestné, vzbuzuje však nicmén' touhu, aby zachovalo se tam

pro píští asy aspo to, co dosud se neztratilo; podle výpisk, jež

podává Drachovský, mají zbytky toho archivu vždy ješt znamenitou

cenu. Podle cizích pramen vypisuje spisovatel krátce dje panství a

jeho držitel; byl Zbirov na konci 16. století konfiskován panu Ladi-

slavovi z Lobkovic (o pojednání Tomkov toho se týkajícím v Musejníku

1855 spisovatel nevdl), naež zstal pi komoe královské, až r. 1868
nešastným osudem dostal se do rukou povstného Strousberga. Sláva

a úpadek Zbirova za panství Strousborgova jsou tu vypsány dosti ná-

zorn, a smutný tento kus historie bude se ísti vždy zajímav. Dále

se popisuje zámek Zbirovský, pihlížejíc ke vzniku a promnám jedno-

tlivých ástek, a podávají se strun zprávy o památných místech
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v okolí Zbirovském. Následující potom kapitoly zaklcádají se nejvíce na

archive Zbirovském ; vypisují se nkteré stránky života lidu, úednické

šejdy a hrozné nadužívání moci nad lidem ve druhé polovici 17. století;

nejsou to zrovna hotové obrázky historické, ale dobrý k nim materiál.

Po nkterých zvstech o hospodáství lesním, starém i novém, nacházíme

pod názvem povídek nkolik povstí místních a zpráv o historických

památkách. Kniha, aé nehoví všem požadavkm, prozrazuje zdravý

rozum spisovatele k takovémuto podniku. Nemile znamenati jest n-
které chyby jazykové, jako : zboží prodáno na Simundta (místo Si-

mundtovi str. 24), zápisky pochází (místo pocházejí str. 47).

Dje panství a msta Nových Dvor sepsal Josef Ledr (v Kutné

Hoe u Šolce, ss. 240 v 8"). Jest to kniha dobrá, a by mohla býti

lepší. Vypisují se v ní jednak dje držitel panství a jiné zevnjší

události; v té stránce nejdležitjší doba nastala r. 1679, kdy baron

Vžník koupil panství a je zveleboval, i také s pivolením císae ves

Nové Dvory povýšil za msteko r. 1701. Krom toho pihlíží se

k historii církevní, k záležitostem obecním, ke školám a k cechm
emeslnickým, kterýchž nkolikeré stanovy z poátku 18. století jsou

v knize otištny. Pomr poddanských všímal sob spisovatel také, ale

menší mrou, ehož jest litovati, nebo v místních pramenech ze 17. a

18. století, kterých užil k vyliování ostatních stránek života, nepo-

chybn našly by se také valnjší píspvky k historii selské.

V Urbánkov Bibliothéce místních djepisv pro školu a dm
vyšel Okres Dolno-Královický (ss. 130 v 8"), jejž popisuje Antonín

N. Vlasák, fará na Hrádku. Mezi jedenácti ísly, jež sbírka Urbán-
kova dosud obsahuje, jest to již sedmý svazek sepsaný od jmenovaného
neúnavného pracovníka v oboru historické topografie. 1 v tomto svazku

pojednává P. Vlasák svým známým struným spsobem o historii vrch-

ností, o píhodách mstských, popisuje kostely a jiné památné budovy,

vypravuje, co známo jest o jejich stavb, všímá si též škol a nkterých
stránek nynjší statistiky. Kdy by chtl spisovatel míti svazky tlustší,

snadno by toho dosáhl vypisováním ze Sedláka, z Hebra, z Památek,

ze Sommera atd. ; ale P. Vlasák jde svou obvyklou stídmou cestou,

vda, že nemže býti úelem takovýchto populárních spis, i že by jim

také prakticky nehrub prosplo, kdy by se do nich chtlo vpisovati

vše, co kdekoliv tištného nebo psaného o tom kterém míst se najde.

P. Josef Nechvíle, fará v Dašicích, vydal u Hoblíka v Pardu-

bicích dva spisky, jeden o Holících a pifaených osadách (ss. 05 ve

12"), druhý o Mst Pelouí (ss. 38 ve 12"). Historicko-místopisné

tyto monografie vyšly vtším dílem již díve v Památkách archaeolo-

gických a podávají se tuto ve form pístupnjší obecnému tenástvu,
v nmž dobe mohou psobiti. Jesti historické tení o vlastním rodišti

nejlépe spsobilé, aby ve všech vrstvách obyvatelstva vzbudilo úctu

a lásku k djeprav a ke všelikým památkám a pozstatkm staro-

bylosti. Fará Nechvíle stále shledává látku ke drobným historickým

monografiím, kteréž za posledních let uveejuje v asopise Methodu

;

týkají se rozmanitých míst ve východních stranách zem eské.
Gotthard J. L a š e k, ídící uitel v Castolovicích, vydal Okres

Kostelecký nad Orlici (u Šaška ve Velkém Meziíí ss. 331 v 8"),
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což má býti první díl historicko-topograíického popisu hejtmanství

Rychnovského. Spisovatel všímá si jak pamtí a památek historických,

tak i nynjšího stavu statistického. Látka djepisná obrána jest jednak

z tištných spis Sedlákových, Zoubkových, Bílkových a j., dílem též

z rukopisných pramen místních. O pehled obsahu není postaráno

než abecedním rejstíkem. Úprava jest sliná.

Ve mstských knihách Jindichohradeckých bádá za posledních

let Jan Orth, uitel tamjších škol mšanských. Posledn vydal spisek

nadepsaný: Jindichohradetí mšané v 1. 1623—1727 do svazku mst-
ského pijatí (ss. 28 v 8"). Jména srovnána jsou abecedn s pidáním
roku a dne. Tetina mšan v tch letech nov pijatých pocházela

z míst, ježto leží mimo hranice koruny eské.
Prvodí do hvozdu královského (ss. 84 ve 12") vydán byl r. 1884

od Šumavské jednoty pohorské ve Klatovech. Krom vdomostí po-

tebných turistovi podávají se píležit také poznámky historické o pa-

mátných pedmtech. Spisek vede nás z Plzn ku Pesticm, Klatovm,
Nýrsku a Eisensteinu, jenž se nachází uprosted bývalého královského

hvozdu, potom k Sušici a k Horažovicm. Rozvrh a postup spisu není

jinak patrný, než prohlížímeli stránku za stránkou ; o pehled a hledání

není nikterak postaráno.

O Jeseníku, vesnici nedaleko Nymburka, vydal strunou historii

a popis uitel Fr. J. Mikoláš ck (v Mladé Boleslavi, ss. 34 v 8").

Jest to malý spisek o malém pedmte, ale mže dobe psobiti v obci,

pro kterou jest ustanoven.

Nákladem St. Pražáka, knihkupce ve Vídni, vyšel Prvodce po

Vídni a okolí s 18 obrázky a plánem (str. 105 ve 12"). V malém
objemu podává struné pouení pro echa do Vídn píchozího. Knížka

jest dobe spoádaná, pehledná, s úpravou pknou, úelu pimenou.
eština jest dobrá, obratná. Vhodn pomohl si spisovatel z nesnáze

nmeckých názv : ponechal je totiž nmecké, kde mohou státi ne-

sklonné, a pekládal je do eštiny, kde bylo potebí skloovati, pi
emž názvy nmecké postavil vedle do závorek; jen zapomínal, že

takové názvy místní jsou jmény vlastními, jež teda dlužno psáti velikým

zaátením písmenem, ku p. ulice Nebebranská, okruží Sadové atd.

S obzvláštní pilností upozoruje se na pedmty, které svým pvodem
nebo úelem mohou echa zajímati. Poznámky polemické a ironické,

na spsob v novinách obvyklý, jsou nemístné ve Prvodci, jenž má
prost pouovati. Obrázky do textu vtištné jsou pkné, též plán msta
postaí úpln k orientování ; schází však mapka okolí Vídeského..

Ve výroních zprávách stedních škol eských nacházíme nkoli-

kero lánk, spadajících do našeho oboru. J. Strnad, profesor reál-

ného gymnasia Plzeského, popsal Plzeský chrám sv. Bartolomje,

jenž v letech 1879—1884 byl pkn opraven a obnoven. — Jií Zach,
editel reálného gymnasia v Kutné Hoe, a prof. Bráníš vydali spo-

len zajímavou rozpravu o Vinní ezbáském v Hoe Kutné, kteráž

obsahuje popis i ocenu výtvor ezbáských z kamene i ze deva, ježto

se zachovaly ze starších as v Kutné Hoe. Nkteré výsledky jsou

nové, ba pekvapující. Pidán jest sliný svtlotiskový obraz sochy

Kristovy, kteráž zhotovena jsouc v 16. století od mistra Jakuba, chová
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se na radnici Kutnohorské. Pozoruhodná jest malá poznámka na str, 4.,

že známé reliéfy ve vsi Svatém Jakube z r. 1165 jsou dílo mnich
Sázavských ; Zach soudí tak podle materiálu, kterýž nepochází z okolí

Kutnohorského, nýbrž jest prý týž narudlý, velmi tvrdý pískovec, jaký

spatuje se také ve zbytcích kláštera Svatoprokopského v Sázav. —
Nejnovjší spolená práce týchž dvou spisovatel, kteráž vyšla ve

výroní zpráv vyšších reálných škol Kutnohorských 1885, týká se

Chrámu sv. Barbory v Hoe Kutné, objasujíc první (pedhusitskou)

dobu jeho stavby. Rozprava tato mla by se uveejniti také o sob
anebo v nkterém rozšíeném vdeckém asopise, ježto dojista je spso-
bilá, upoutati na sebe pozornos odborníkv i širokého obecenstva.

Pekvapuje mile svou samostatností a originálností, kteréž spisovatelé

docílili dlouholetým všestranným studiem, soustedným na staré stavby

Kutnohorské; tím se stalo, že — pominemeli pouhé hypothesy —
mohli vyvrátiti a opraviti etná tvrzení, kterých se odvážili dívjší

popisovatelé kostela Svatobarborského, a kteráž, a se jim nedostávalo

náležitých dkaz, pijímala se již obecn za pravdu dokázanou. Hlavní

nové výsledky pítomné studie jsou tyto : Nynjší kostel Svatobarborský

založen byl již okolo roku 1350, a ne o 30 let pozdji, nebo okolo

r. 1384 stál již kr s ochozem a kaplemi do polovnce obstavenými,

a toliko do výšky triforia. Dále se stavlo o lodích kostelních, kteréž

mly býti ti podélné a jedna píná, tato však toliko do výšky první

galerie. Avšak na poátku 15. století (teda nikoli teprva Rejskem okolo

r. 1500) zmnn prvotní plán pistavováním tvrté a páté podélné lodi.

Dkazy na to vedené jsou pesvdující, a první doba stavby postavena

tudy do svtla nového.

Profesor Jan B. Miltner uveejnil v programu gymnasia Králové-

hradeckého Kalendá historický Daniele Vepka, mštnína Blanského

;

tyto kronikáské zápisky z let 1632— 1645 týkají se píhod ve Slaném

sbhlých a jsou netoliko pomckou k historii místní, nýbrž poslouží

v nkterých kuších i historii zemské. O osob Daniele Vepka a jeho

rodin podal hojnjších zpráv prof. J. Lacina ve Sborníku historickém

r. 1884.

Ve výroní zpráv reálného gymnasia Kolínského jest rozprava

prof. J. Vanury nadepsaná: „Pokud v kronice tak eeného Dali-

mila užito jest podání ústního." Spisovatel slušn a stízliv oceuje
historickou hodnotu kroniky Dalimilovy, a srovnáním s jinými prameny,

hlavn s Kosmou, zevrubn vyšetuje, co Dalimil erpal z podání úst-

ního. Poslední stránky této rozpravy poutají pozornos tím, že se do-

týkají rukopisu Kralodvorského. Vývody Vanurovy berou se tímto

chodem : Není stopy, že by Dalimil byl nco vzal ze zpv epick)xb

;

podle Jagie, jenž o tom vede dkaz z mlení pramen, u ech ne-

bylo národního eposu; proto také Dalimil z nouze bral útoišt ke

vzorm cizím, jednak užívaje formy rýmované, jednak vzpomínaje Ru-
lanta i Dticha Berúnského na oznaenou slavného hrdiny; z toho jest

vidti, že v podání národním nebylo bohatýr, kteí by se byli Dali-

milovi hodili ke srovnání ; následovn hrdinové rukopisu Kralodvorského,

krom Styra a Oldicha, nežili v podání národním, jména jejich jsou

vymyšlena od skladatel umlých, a takového jest si tžko pedstaviti
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na poátku XJV století. — V tomto etze sousudkovém leckterá

praemissa není dosti dokázána (jakož dkaz ex sileutio /a mnoho ne-

stojí) a leckterý úsudek jest mén správný. Ku píkladu, že by pipo-

mínání liulanta a Dticha u Dalimila bylo dkazem, kterak Dalimil

nevdl z eského podání o domácích bohatýrech, proti tomu mluví

hned okolnost, které sob spisovatel povšiml, že totiž Dalimil nejen

z Kosmy ale i z národního podání vdl o Styrovi a Oldichovi.

Kliment ermák vydal vlastním nákladem dva sešitky Archeo-

logických 2>f'ispvk z áslavská; popisuje v nich nejstarší pee msta
áslav, staré náhrobky tamjšího kostela a nkteré vykopaniny hro-

bové. Obrazy pedmt popisovaných jsou pidány.

Kratochvilná historie mést a míst v zemích koruny Svatovúcslavské,

kterou sebral a sepsal Primus Sobotka (u Vilímka, ss. 303) náleží

sice, jakž titul naznauje, také v obor humoru a literatury zábavné,

avšak zárove musíme ji reklamovati do oboru literatury vážné, nebo
badatel najde v ní znamenitou látku národopisnou. Sobotka sebral

anekdoty a úštipky, jimiž msta navzájem se škádlí. Nkteré jsou patrn
pvodu historického, skutené píbhy, kteréž pro smšnos svou za-

rliovávají se v pamti ; vtšina jsou však vtipy a žerty, v nichž jeví se

pravý národní humor. Nejeden žert vypravuje se o mnohých místech

v krajinách rozliných. Zajímavo bylo by srovnati tuto kratochvilnou

historii s podobnými historkami národ cizích; u blízkých Slovan
našel Sobotka historky a vtipy podobné eským.

Ze svta slovanského nazývá se svazek národopisných popis a

lícní, kterýž vydal Jaromír Hrubý (u Miškovského v eském Brode,

ss. 209 ve 12ce). Jsou to vtším dílem feuilletony, kteréž J, Hrubý

psal na základ ruských knih, díve než osobn odebral se do Rus,

a uveejoval je v novinách; nyní pak je nov prohledl a místy do-

plnil nebo pepracoval. Vyjma poslední sta o Rusínech uherských

všechny kusy pohybují se v íši ruské, lííce její hlavní msta, spsoby
a obyeje ruské, i život nkterých tíd lidu ruského, pomry literární,

též však povahu a zvláštnosti pírody, zvlášt na nejzazším ruském

severu i v horách Kavkazských
; i)i tchto píležitostech líí sé též

život a mrav neslovanského lidu žijícího v tch stranách pod žezlem

ruským. Knížka zachovala na sob ráz pvodu svého : jest to ada
euilleton, teda nikoli spis vdecký nebo soustavný, ale dobrý a vábný

ke tení, jenž v lehké a zábavné form pináší obecnému tenái hojnost

pouení o nkterých stránkách a výjevech ve veliké íši slovanské.

Literatura cestopisná vzmáhá se u nás vihled. Jest to úkaz

potšitelný, nebo tímto zábavn pouným spsobem vnikají mnohé
vdomosti do kruh, do kterých by jiným spsobem sotva se dostaly.

Vycházejí u nás i cé'stopisná a národopisná díla nádherná; ta však,

ponvadž obrazy jsou pi nich ástkou velice podstatnou, neli nejdle-

žitjší, budtež ponechána krasoumnému referentovi k posouzení, U na-

kladatele J. Otty vyšlo již nkolik cestopis, vtším dílem pvodních.

K tm náleží Vlastenecké putování po Slezsku, kteréž sepsal dr. Fran-

tišek Sláma. Rozdleno bude v patero oddíl, jednajíc o hlavním

mst Vratislavi, o Opolsku, Ratibosku, Tšínsku a Opavsku, Prvjší

ti oddíly, ježto se týkají odcizených dílv Slezska, jsou pomrné kratší,
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naplují jen asi 125 stran; Tšínsko v osmi sešitech dosud vyšlých

zaujímá skoro tolikéž prostory a není ješt ukoneno ; celkem má býti

asi 12 sešit. Cestopis Slámv všímá si památek umleckých i krás

pírodních i tradicí prostonárodních ; stat národopisné a djepisné

proplétají se, jak práv krajina dává k nim podnt. Partie národopisné

jsou tuším nejzajímavjší; vypravují o prostonárodních obyejích, písních,

krojích, o rozhraní jazyka eského s polským a pomíšení jich, o od-

iiárodování a jeho úincích, i o kisitelích vdomí národního. Ovšem
to vypravování, jako bez mála všechny pedmty vypisované v této

knize, vzbuzuje vtším dílem pocity bolné
;
již v polských vsích hor-

ního Slezska jest slýchati píse, ježto se poíná slovy: „Ja jestem

Prsak!" Sloh Slámv jest svižný, spsob pojímání -a výkladu bystrý,

poskytuje tení lehké, poutavé. Obrazy, jimiž to dílo jest ozdobeno,

jsou slušné, namnoze zdailé. Mimochodem pipomínám, že msto, jemuž

Nmci íkají Kosel, nejmenuje se po esku Kozel, nýbrž Kozlí, staro-

esky Kozle, polsky Kozle.

Ve sklad Ottov vyšlo pkné cestopisné dílo, nadepsané Na Vý-

chod^ od Amanda S ch-w e i g e r - L e r ch e n f e 1 d a (str. 730 v 8").

Slohem vybraným, spsobem lehce poletujícím seznamuje tenáe se

všín), co mže zajímati každého vnímavého lovka. Obcházeje všecky

zem pi východní kotlin moe Stedozemského, poíná v surové Albánii

a klasickém ecku, dotýká se klášter Athénských a Caihradu, a pro-

chází pak Malou Asii, Arménii, Mesopotamii, Arábii, Sýrii, Palestinu,

Egypt, Habeš, Tripolitansko i Tunisii. etné obrazy, vtištné do toho

spisu, znázorují nejzajímavjší památky dávnovkosti, pohledy na msta
a pírodu, i lid rozmanitých tch krajin. eský peklad poídil Vojtch
Mayerhofer, jenž v takových pracích jest nemálo cviený a zruný.

Z j^otulek po Slovensku nazývá se cestopis, jejž vlastním nákladem

vydává Rudolf Pokorný. Spisovatel procestoval na dvakrát, 1879 a 1880,

sti^ední a západní Slovensko. Látku, kterou nasbíral jak z vlastního ná-

zoru a slyšení, tak i z tištných spis, zpracoval ve form cestopisu,

aby spsobem zábavným seznámil obecenstvo s uherským Slovenskem;

proež do popisv krajin, mst a lidí vkládá píležitostné zprávy a

úvahy o bouích z let 1848 a 1849, o literatue a spisovatelích, i o ne-

blahém postavení národním a politickém, ve kterémž slovenský lid

v Uhích žije. První díl, jenž vyšel v osmi sešitech (str. 385 ve 12ce),

vypisuje Malé Karpaty, kdež Slovensko u Prešpurka až k Dunaji do-

sahuje, pak Trenanské Pováží a Turec. Spis skuten vyhovuje úelu,

jejž sobe dle pedmluvy vytknul spisovatel, známý milovník Slovenska

a Slovákv; poskytuje pouení zábavného, nenamáhavého, o krajinách

a lidech nám dosti blízkých
;
pispívá k tomu nemálo cit velý a sloh

živý, jenž pkn se te. Z posledních slov dlužno však vyjmouti ty

ástky, kde R. Pokorný dává se do politisování ; bylo by knize k okrase,

kdy by tyto partie se vynechaly.

Jan Palacký, nyní profesor zempisu na eské universit, vydal

v posledních dvou letech dva zempisné spisy, jeden o Austrálii

(u Knappa, ss. 47 v 8ce), druhý o Spojených obcích Severoamerických
(u Reinwarta, ss. 142 v 8ce). V jednom i druhém spise podává se

horopis, vodopis, zemsloví, i vypisuje se podnebí, byliustvo, zvíena,
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obyvatelstvo a jeho živnosti, zízení státní a školy; pi Austrálii jsou

krom toho nkteré zprávy djepisné, a pi severní Americe pidán jest

místopis. V obou spisích použito jest i nejnovjší literatury pírodnické

a statistické o tch zemích. Oba spisy jsou objemu nevelkého, ale na-

pchovány vcnými zprávami a vdomostmi; jest v nich údaj na údaji,

jméno na jmén, cifra na cife. Spisovatel sám praví v pedmluv ke

Spojeným obcím Severoamerickým, že „krátkosti obtován sloh i jasnost,"

a míní, že pomry naše pedpisují, aby objem tch spis tak se obme-

zoval. Naše literární pomry nejsou ovšem skvlé, ale omluva v po-

sledních slovech obsažená sotva dojde uznání ; Ize proti ní namítnouti,

že i jiní spisovatelé píší a vydávají vdecké knihy eské, a pece žádný

z nich nepíše takovým telegramovým slohem, jako Jan Palacký. Spisy

toho spsobu hodí se toliko k nahlížení v jistých potebách, nikoli

však ke tení.

Josef Brož, uitel mšanských škol v Praze, vydal Monumen-
tální plán král. hlavního msta Prahy a jeho pedmstí. Plán vyšel

o šesti listech, proveden jest v etných barvá.ch velmi pkn a vkusn.

Hlavní úel toho plánu jest, aby byl pomckou pi vyuování na školách

obecných. Zízení jeho jest zvláštní, tak jak se zdálo tomuto úelu
nejpimenjší. ísla domv poznamenána nejsou, ale krom ulic, za-

stavených míst, zahrad atd., jež zobrazeny jsou spsobem na plánech

obyejným, ukazuje tento plán zárove také dležitjší i pknjší bu-

dovy veejné i soukromé v pohledu perspektivním. Pi tom hledno
obyejn k tomu, aby bylo vidti budovu z té strany, ze které jest

pohled na ni nejpknjší; proež budovy takové jsou na tomto plán
nkdy trochu stoeny nebo i se svého pravého místa vyšinuty. K na-

bytí pehledného a snadného názoru hodí se ten plán dobe.

P. Kristin Plodek, duchovní správce v Poaplích u Terezína,

poal vydávati nákladem vlastním (Jírkevní mapu království eského

o tyech listech v mítku 1 : 200.000. Vyšla dosud tvrtina severo-

západní, jejíž rozmry jsou 80 X 92 cm. Na map této poznamenány
jsou koloritem plochovým dioecese a národnost, potom arami rozma-

nit tekovanými a barevnými hranice vikariát, hranice okres soudních

a politických, hranice kraj soudních a bývalých politických, i obvod
soud horních. Terrain (rozdíly vyvýšenin a rovin) jest vynechán, ostatn

však mapa ukazuje bezmála vše, co se najde na mapách generálního

štábu, totiž železnice se stanicemi, silnice nkolikerého druhu, ba i p-
šiny a prseky lesní, a krom vtších osad i samoty, mlýny, hospody

v poli, pístavy parolodí, pívozy, lomy atd. K rozeznávání velikosti

míst až do 9000 obyvatel použito jest 17 rozliných znaek; jiná

znaménka ukazují msteka, msta, pošty, telegrafy a školy, a sice na

rozmanité školy jest 11 znaek. Na kostely, kaple a sochy a na modli-

tebny nekatolické užito jest 24 rozliných znamének. Také jest po-

znamenána u každého místa pifaenosf, u každého kostela patrocinium,

a sice bu zkráceninou anebo datem ve spsob zlomku, kdy slaví se

ten který svatý. Dále užívá se 21 znaek na rozmanité kláštery mužské
a 14 znaek na kláštery ženské. Jméno patrona udáno jest u každého

kostela bu zkráceninou nebo celé. Nad to nade všechno mapa, kterou

mám ped rukama, obsahuje dvoje názvy míst, eské i nmecké- tak
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že .iest skuten peplnna. Vyšla prý však také s názvy toliko eskými.

Avšak tolika pánm, kteí také po odrážce nminy ješt zbývají, ne-

snadno jest sloužiti. Veliká ás toho, co Plodkova mapa chce ukazo-

vati pemnohými znaménky, hledá se lépe v knize nežli na map. Dlužno

uznati velikou píli a práci, kterou vydavatel k sestavení mapy vynaložil,

ba i risiko, které vydáním na se pijal. Ale vc byl by si velice

usnadnil a poteb církevní mapy pece s dostatek vyhovl, kdy by

byl vydal církevní mapu ech na jediném list v mítku asi 1 : 500.000
;

stailo by, když by na ní byly zobrazeny hranice dioecesí a vikariát,

pak hranice okres soudních a politických, a z vesnic toliko takové,

kde jest fara nebo kostel filiální nebo kaple mešní a modlitebna. Mapa
církevní mže sloužiti ostatn také k nkterým studiím historickým,

jmenovit srovnalali by se s historickou mapou ech, vyšlou r. 1876,

na které jsou zobrazeny fary a dkanáty pedhusitské.

Na konec chceme obrátiti pozornos tenástva na Spolek k vy-

dávání písemnýúh památek náhoženskélw a církevního vývoje národa

eského. Vzal vznik hlavn piinním prof. T. G. Masaryka, jenž k jeho

úelu vnoval 1000 zl. Podle stanov, na jejichž základ se ustavil,

není to spolek v obyejném smyslu, nýbrž sbor na spsob Matice eské;
výbor dopluje se totiž sám kooptací, a zakladatelé (kdo vloží 50 zl.)

i lenové pispívající (po 5 zl. ron) mají toliko právo, aby dostávali

zdarma všecky spisy spolkem vydávané. Úel spolku jest srozumitelné

a úpln naznaen jeho názvem ; zamleno jest pi tom toliko nkolikeré

obmezení, které vtším dílem rozumí se samo sebou, zejména, že ne-

budou se znova vydávati spisy, které jsou již dobe tiskem vydány a

které jest možno si koupiti. Vydávati se budou toliko spisy náboženské,

teda nikoli kroniky a listiny, o jejichž uveejování peuje se z jiných

stran. I pi obmezení tomto a jiném jest úel spolku velice obsáhlý

a nesnadný k vyplnní, ponvadž vyžaduje velikých penz a dílem také

veliké práce vdecké ; kterou mrou podaí se spolku dosíci toho úelu,

není možno naped vdti, proež v provolání o to vydaném toliko

jako na ukázku jmenují se nkteí náboženští spisovatelé, jejichž spisy

vydati jest žádoucno. Na první místo postaven ctihodný zeman Tomáš
Štítný, nejznamenitjší spisovatel eský doby dohusitské ; rozumí se

samo sebou, že spisy jeho, které nedávno vyšly na svtlo péí Erbe-

novou a Vrátkovou, nebudou se znova vydávati; poátek uiní se

emi besedními, jichž opis z rukopisu Paížského jest již opaten.

Hned po Štítném uvádí se v provolání Matj z Janova, jeden z tak

eených pedchdc Husových, jehož spis De regulis veteris et noví

testamenti poítá Palacký k nejlepším plodm, jež kdy z péra eského
vyšly; dotené dílo poalo se již opisovati pro spolek, ale jest tak

objemné, že jeho pouhý opis strávil by snad celou nynjší hotovosí

spolkovou, proež nelze jej hned dáti do tisku Petr Chelický, nejd-
slednjší zavrhovatel husitského krveprolévání a hlavní pvodce jednoty

bratrské, skýtá svými spisy tolik svtla na souasné i pozdjší hnutí

mnohých duch v echách, že jeho vydání slušn položeno mezi nej-

žádoucnjší. Latinské spisy Husovy vyšly sice tiskem v Nmcích v 16. sto-

letí, ale málo správn, a vydavatelé pimísili do nich tolik pozdjšího
protestantismu, že nové kritické vydání jich jest vcí velice potebnou;
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eské spisy Husovy vydány jsou K. J. Erbenem, dlužno k nim toliko

udlati rejstíky vcí a jmen. Krom tchto ty spisovatel uvedeno

jest v provolání ješt nkolik jiných; na uveejnní jich pijde ada
pozdji, budeli se spolku dobe daiti. Ve prospch djezpytu eského
jest si páti, aby všecky ty a jiné spisy byly tiskem vydány

;
potebuje

jich jednak theolog, jenž zkoumá diiny církve své i protivník jejích,

jednak i djepisec svtský, jemuž jest studovati a vyliovati mravní

stav minulých dob a náboženské pohnutky zápas veejných a válek

;

eské spisy krom toho prospjí filologm ku poznání vývoje jazyko-

vého. Jest na bíle dni, že. spolek, o nmž jest e, zasluhuje pízn
a podpory všech tch, kdož jsou páteli vdeckého pokroku v nazna-

ených práv stránkách. Vlastn by úkol, jejž na se bére tento spolek,

náležel eské akademii vd, ku které však dosud máme jenom chudý
zaátek. Toliko nedostatená známos vci mohla zpsobiti domnní,
jež mi bylo projeveno z nkolika stran, jako by spolek chtl se bráti

njakým zvláštním smrem náboženským, zejména protikatolickým. Samo
provolání spolkové oznamuje, že mají býti vydáni sporní spisové obou

stran; uvozuje se v nm vedle Matje z Janova, Husa, Chelického

a Rokycany, kteí bývají pokládáni za protivníky církve katolické, také

Štítný, jenž ani za živa ani po smrti nebyl ze strany katolické niím
obviován, dále zástupce scholastického realismu Stanislav Znojemský,

jenž ze pítele Husova uinil se jeho nepítelem, i fanatický horlitel

proti utrakvismu, Hilarius Litomický. Kdo -se obává, že z innosti

našeho spolku vznikne njaký nebezpený náboženský ruch, mže pí-
kladem býti vyveden z klamu; kus úkolu, jejž spolek ped se bére,

již se vykonal, a dozajista není nikomu nic povdomo o njakém nábo-

ženském nebo protináboženském hnutí, jež by bylo vzniklo tím, že

Erben a Vrátko vydali nkteré spisy Štítného, že Erben sebral a tisk-

nouti dal eské spisy Husovy, anebo že Palacký uveejnil Documenta
M. Joannis Hus vitam, doctrinam causamque in concilio Constantiensi

actam illustrantia. Spolek chce prameny djin náboženských uiniti

badatelm pístupnými, a nic více. Platí zde, co pravil nedávno Lev XHL,
otvíraje historikm archivy papežské : že církvi katolické není se obá-

vati bádaní historického, ale že pátelé její mají užívati djepisných

pramen k obran její. Dr. J. Kalousek.

Oprava, v 7. ísle letošní Osvty na str. 618. ád. 4. zdola

místo nieceíidš má státi: mesiáš; na str. 619. . 12. zdola místo na-

stádal má státi: nastíkal; na str. 622. . 28. shora místo zatarasil

má státi : tarasil. — Pi té píležitosti opravujeme i jednu tiskovou

chybu v loské Osvt, kde na str. 375. . 18. shora místo Carmen
má státi Camoens.
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íslem tímto zaíná se tvrté tvrtletí letošní Osvéty.

Pp. odbratele, jichžto pedplacení vyerpáno jest, uctiv žádáme,

aby je záhy obnoviti ráili.

Knihy Osvt zaslané.

Hrady a zámky eské. Popisuje August Sedláek. Illustrují bratí
Liebscherové, V. Brechler a V. Král z Dobré Vody. Ses. 72. (Dílu V. sešit 2.)

Nakl. F. Šimáek, v Praze 1885.

echy. Spolenou prací spisovatelv a umlcv eských. Vedou Fr. Ad.
Šubert a F. A. Borovský. Obrazovou ás poádá Karel Liebscher. Seš. 34.

(Dílu III. seš. 10.) Nakl. J. Otto, v Praze 1885.

Dagmar. Báse Svatoplulía echa. (Kabinetní knihovny svazek VII. a
VIII.) Nakl. Fr. Šimáek, v Praze 1885.

Krouika o sv. Brandanu. Báse Julia Zeyera. Nakl. Vlád. ech, ve
Vinohradech 1886.

Z íše rostlin. Rozpravy z rzných obor rostlinozpytu pro širší kruhy.
Sepsal dr. A. Hansgirg. Nakl. Fr. Borový, v Praze 1885.

TH historické mapy^k djinám eským. Navrhl a výkladem opatil
dr. Jos. Kalousek. Nakl. Fr. Rivná, v Praze 1885.

Spiritismus. Kulturní a psychická rozprava. Napsal Jan Kapras. Nakl.
J. Miškovský, v eském Brod 1885.

Josef Tomáš Suk. Nártek životopisný. Nastínil A. Blohoubek. Nákl.
vlastním, v Praze 1885.

Slovník zdravotní. Prostonárodní praktická kniha pouná. Redakce:
dr. Chodounský a Thomayer. Seš. 4. Nakl. J. Otto, v Praze 1885.

O vynálezci tsnopisu Fr. Gabelsbergerovi. Napsal dr. A. Rudolf.

Nákl. vlastním, v Hradci Králové 1885.

O pojišování dlník zemdlských. Napsal K. Adámek. Nákl.
vlastním, v Chrudimi 1885.

Vacek Kamenický. Životopis a ukázky z jeho spis. Podává Jos. Zd.
Raušar. Nakl. E. Valeka, v Praze 1885.

Život zvírat. Seš. 57. Dílu I. (Ssavci, pekládá Fr. Šafránek) seš. 21.

Nakl. J. Otto, v Praze 1885.

Libuše, matice zábavy a vdní. Roník VII. ís. 1.—6.: Vnec vavínový.
Román od V. Vlka. Tetí vydání. Nákl. „Libuše", v Praze 1885.

Ottova laciná knihovna národní. Red. Ot. Mokrý. Série VIII.^ Sešit

oO. : V dusném vzduchu. Tré obraz, nakreslil V. ezníek. Seš. 31.—33. : tvero
obrázk Starohorských od J. Brauna. Ses. 34. a 35.: Povídky z kraje. Napsal
T. E. Tisovský. Nakl. J. Otto, v Praze 1885.

Ústední knihovna. Seš. 173. a 174.: Prometheys. Tragoedie Aischy-
lova. Peložil V. Nebeský. Druhé vydání. Seš. 175.— 177. : Matka student.
Povídka od F. Pravdy. 3. vydání. Seš. 178. : Pembe. Povídka od K. N. Leontva.
Pel. J. AI. Unzeitig. Seš. 179.: Vladislava Syrokomly Vybrané básn. Pel. J.

Neas. Seš. 180. a 181.: Pedsudek. Povídka od J. Senkovského. Pel. J. SI.

Tomíek. Nakl. I. L. Kober, v Praze 1885.

Majitel hutí. Román. Sepsal Georges Ohnt. Peložil J. J. Benešovský
Veselý. S illustracemi E. Zillicha. Seš. 5. Nakl. AI, Hynek, v Praze 1885.

Obrázková knihovna pro mládež. ídí St. ehák Kamenický. Ro.
III. seš. 8. : Slziky. Povídky pro mládež. Napsal A. Borovec. Nakl. ^Boh. Bóhm,
v Novém Mst n. Metují 1885.

Zlatá pravidla velarská. Napsal A. Vambera. Vydal A. Reinwart
v Praze.

Velký slovanský kalendá na rok 1886. Nakl. J. Otto, v Praze 1885.

Thirteenth anniial report of the board oí directors of the Chicago
Public Library, June 1885.

asopis Musea království eského. Red. Jos. Emler. Ron. LIX.
svazek 2. a 3.

O písemnictví djepravy osvty. Napsal Dr. Max Wellner. Nákl.
K. Janského, v Táboe 1885.

Po bource. Dv prostonárodní rozpravy o pvodu, vývoji a úincích
bouek v ovzduší, se stálým zením k výjevm, které s boukou bu nutn neb
nahodile spojeny jsou. Pro mládež p širší kruhy tenáské napsal Fr. Hromádkt
S pti vyobrazeními. Nákl. týmž.
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OSVÉTA

O sluneném teple a svtle.

prof. (Ir. Aug. Seydler.

ezi všemi naivními spsoby, jakými lidstvo úctu svou ped
neznámou mocí, která osudy jeho spravuje, na jevo dávalo,

zosobujíc rzné útvary a zjevy pírodní a jako božské bytosti

je vzývajíc, jest snad nejtklivjší svou opravdovostí a nejp-
vabnjší ve tpytu samorostlé své poesie klanní se slunci.

V skutku, kdy by vytíbenjšímu duchu lidskému dostailo

obmeziti se na všestranné prozkoumání vztah a zákon ovládajících

zjevy pírodní a na tušený v nich objektivní substrát, hmotu, a kdy

by pes to neodolatelný cit — jejž ovšem podobné obmezení z pravidla

iimrtvuje — kázal mu njaký kultus sob upraviti, jímž by viditeln

projeviti chtl svou závislos od onch zjev a miru její : nepochybné

by si obral jako staí Parsové slunce za pedmt kultu svého a klanl
by se velebné té hmot, od níž pímo neb nepímo všechna tém
energie, tudíž i základní podmínka všeho žití na zemi naší pvod
svj bére.

Hmota co pedpokládaný substrát zjev pírodních nemá významu,

pokud se ve zjevech tch neodívá a tak díme rouchem viditelným;

tuto schopnost její, vykonávati, i lépe eeno podmiovati zmny dojm,
jimiž se nám teprve stává pístupnou, nazýváme energií. V širších

kruzích pírodovdeckých užívá se pro tuto schopnost též názvu síla,

a neiní se vždy rozdíl mezi pojmy slovem tím naznaenými. Známo
je heslo „síla a hmota" (Buchner: Kraft und Stoff), jimiž se po názoru

materialist vyerpává kruh vší jsoucnosti.

Však fysika rozeznává pesn mezi obma pojmy vyjádenými
slovy: síla a energie — tak že na p. v heslu práv uvedeném na

míst síly mlo by pesnji státi slovo : energie. Nelze na tomto míst
pouštti se v logický rozbor obou pojm, píklad dostaí k objasnní

jejich rozdílu. Kámen svou vahou tlaí se k zemi, jest podroben síle,

tož tíží (vzájemné pitažlivosti jeho a ostatní hmoty zemské) ; nalézali
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se na kraji svislé stny, mže nejmenším nárazem býti shozen, a s ím
vtší výše spadl, tím mocnjší jest úinek jeho, tak že následkem vtší

neb menší výše, v níž se nalézá, mluvíme o vtší neb menší energii

(úinnosti), které je schopen. Kdy by na tíže nepsobila, nebylo by

v nm žádné energie, rovnž ale kdy by ležel tak nízko, že by

hloubji spadnouti nemohl ; i vidíme tudíž v tomto jednoduchém pí-

pad, že jest energie závislá nejen na síle na hmotu psobící, nýbrž

i na poloze hmoty, že tudy s pouhou silou není identická, ali nechceme

názvu síly užívati brzy v tom brzy v onom smyslu.

Podobné v jiných pípadech. Rozpínavost vodní páry je silou,

jevící se na p. co tlak v parním stroji ; však teprve pi pohybu stroje

pichází k platnosti, koná jakousi práci, jeví se zeteln co energie.

Kde byla tato energie ped pohybem stroje? Tiijila se ve vodní páe
v jiné form, ve tvaru tepla ili therraické energie ; toto teplo, jež se

nemí pouhým tlakem, nýbrž souinem tlaku a objemu vodní páry,

jest ve hmot té jako zásobou možné práce, i ukázalo se v novjší

dob, že ím více práce se vykoná, tím mén oné zásoby v pracující

hmot zbývá, t. j. tím více se hmota ochlazuje. Schopnost její ke

konání práce by tudíž brzy pestala, kdy by se spoteba tepla njakým
spsobem (stálým ohíváním) nenahrazovala.

Z toho vidno, že máme rzné tvary energie : energii polohy (kámen

na strmé skále, napjatý luk), energii pohybu (padající kámen, vystelený

šíp), thermickou, elektrickou, chemickou, vibraní energii. Poznání, že

všechny tyto energie v pevných pomrech se nahrazovati a jedna v druhou,

pevádti mohou tak, že pi tom souet všech aequivalentními mírami

mených energií v celém všemmíru, zkrátka tedy veškera energie celého

svta stálou veliinou jest: toto poznání stalo se v nejnovjší dob
uhelným kamenem fysiky, a studium rzných pemn energie hlavní

úlohou této vdy. Pro fysiku má princip zachováni energie (ili jak se

nezcela správn íká, uvážímeli shora vytknutý rozdíl mezi silou a

energií, princip zachování síly) stejnou dležitost, jako v chemii princip

zachování hmoty (exaktnji eeno princip zachování váhy).

Tažme se nyní, kam dospjeme, když v mnohotvárných pemnách
energie nám známé kráíme nazpt, hledajíce poslední, poznáni našemu

pístupný zdroj její. ^) Zvolíme ovšem takové zjevy energie, které pro

') Se stanoviska písné vdy, která vidí neomezený proud pemn energie

a jenom potud postavení své si uhájiti dovede, pokud kontinuita není

porušena ni náhlým zaátkem ni náhlým koncem, nelze ovšem o zdroji

energie mkiviti ; každá hmota jeví se jen co prostedník pi zámnácii
energie, jež zdánliv jsouc vná žádného zdroje nemá, nýbrž sama ne-

konená nekonenou hmotou proudí a ji oživuji^', nestejn v rzných
dobách na rzných místech, ale v celku vždy stejn. Však poznání naše

jsouc omezeno nemže pehlížeti neomezeného toho proudu, nýbrž nutn
se na jistém míst zastavuje uznávajíc, že dále proniknouti nemže. Po-

slední nám dostižitelný lánek v etzu pemn energie stává se tak vý-

chodištém pro naše dedukce, a v tom smyslu mžeme též mluviti o zdrojích

energie.

Jedna možnost byla by ovšem, pokud se jediného principu energie

týe: energie probhnuvši všechny možné tvary vrátila by se k pvod-
nímu uspoádání svému rovnž jako i hmota co substrát její, a po vko-
vcích by obrovský svta kolobh úpln stejným spsobem poal znova.
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nás mají nejvtší dležitos, nebudeme se tudíž na p. starati o kámen
na srázné stráni ležící, jehož energie polohy nikdy nám tuším není

prospšná a výminen jen zhoubná. Jinak má se to se spoustami vod,

jež co snžné plán a ledovce nejvyšší hory pokrývajíce, co rueje ze

strání jejich vytryskujíce polohou svou schopnos ku práci jeví, kterou

pak ve tvaru viditelného pohybu co potoky, eky a veletoky do nížin

pevádjí, pohánjíce mlýny a jiné závody prmyslové a odnášejíce

ohromné náklady s pevnin do pístav. Odkud tato energie? Vodní

páry srážejí se ve výši vzduchové, dávajíce vznik tmto spoustám vod;

samy v sob tají onu energii, získavše ji na povrchu oceánu, z nhož
vystoupily, tím, že teplo slunení, záením jim sdlené, ve tvaru ka-

palném pohltily a tím se jednak oteplily jednak ve tvar plynný pešly

a proti vlastní tíži hnány jsou do výše dílem svou malou (u porovnání

se vzduchem) hustotou dílem proudy vzdušnými. Tyto proudy samy
zasahají však též co nejvydatnji do ekonomie povrchu zemského tu

zhoubnými, tu blahodárnými úinky svými, ehož doklady píliš jsou

známé a etné, že jich uvádti neteba. Odkud však energie proudícího

vzduchu? Vzniká porušením rovnováhy vzdušného tlaku na rzných
místech povrchu zemského, kteréž porušení podmínno jest skoro vý-

hradn nestejným oteplením vzdušného moe a kapalného neb pevného

dna jeho, oteplením, jehož zdrojem opt jest slunce.

Obrátínieli se k prmyslné innosti lidské, mjme pedevším na

mysli, že nejmocnjší pákou její nyní jest ohe, což ekové dmysln
vyslovili bájí o Prométheovi. Fysikáln jest ohe pemna energie po-

lohy, nastádané v látkách chemického slouení schopných, pvodn
však odlouených, v energii thermickou. Odkud ona zásoba energie

polohy, jevící se v uritém množství na p. v každém kilogrammu

uhlí, k nmuž ovšem pimené množství kyslíku (ve vzduchu) písluší?

Víme, že bud pímo neb nepímo veškero palivo si zjednáváme z íše

rostlinné, tedy z íše podrobené zmnám, tak že i chemická energie

polohy, v palivu a tak díme ukrytá, v této form nemohla se vždy

(t. j. od dob poznání našemu naprosto nepístupných) na zemi naší

nalézati, zkrátka, že není pvodním tvarem energie, nýbrž pemnou
'/. jiného tvaru získána. Podrobnjší studium biologie rostlinné pouilo
nás, že rostlina erpá ze vzduchu kyselinu uhliitou ; ta se v ní za

vlivu pajyrsk slunených rozkládá tak, že vznikají rzné sloueniny
jiné a zejména buniina, v níž se jeví energie polohy vi kyslíku,

Tento názor, jenž lichotí jaksi duchu lidskému, pokud otvírá se mu tím

možnosí pi své konenosti pece pehlednouti celý bh svta, vyskytuje

se u nkterých básník (Ruckert) a svítá též ve známém antickém sym-
bolu vnosti. Mohli bychom jej shrnouti ve formuli: as jest neomezený
ne však nekonený — a po bok mu klásti názor v novjší dob jednak
se stanoviska geometrie, jednak se stinoviska kosmické (a bohužel také

„transcendentní") fysiky vzdlaný (Zóllner), dle nhož jest prostor též

neomezený ne však nekonený. Ponvadž by nás toto théina píliš daleko
vedlo, pipomínám jen, že vda, co se alespo prvního názoru týe,
nikterak ve pi-ospch jeho nemluví, objevivši tendenci energie, ze tvar
význanjších a af tak dínie plodnjších pecházeti ve tvary neplodné a
bezvýznamné, k emuž již shora bylo poukázáno. Nezdá se tudíž, že by
návrat k úpln stejnému uspoádání všehomíru byl možný.
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které kyselina uhliitá ovšem nemá. Vliv paprsk slunených nesmíme
sob mysliti co pouhé vybavení — neposkytují ony pouhou píležitos

jiné energii, by se zmnila ve tvar naznaený, podobn as jako slabý

náraz mže vybaviti zhoubnou energii ítící se laviny — nýbrž jest to

práv ona záící energie, která se lupeny rostlinnými pímo pohlcuje

a spotebuje k výkonu práce, k rozkladu kyseliny uhliité nevyhnutelné.

Po myriády let koná svit slunený tuto tichou ale mohutnou
práci, jejíž zisk se ukládá v rostoucí zásob spalitelných neb i jinak

nám prospšných látek. Zásoba ta nyní snad ovšem neroste více, an

se zisk každého roku lidstvem z nejvtší ásti opt spotebuje, t. j.

(v poslední ad) v thermickou energii mní: díve však, kdy jen rzná
zv se na povrchu zem prohánla, ukládal se zisk ten každého roku,

vzrstaje v ohromný kapitál, kterým nyní my lehkomyslní ddici, ídíce

se píslovím: snadno nabyl, snadno pozbyl, úžasn plýtváme, pemujíce
spousty ulili z lna zem vyvážené v energii thermickou, jejíž vtší díl

pichází (se stanoviska prmyslu lidského) na zmar.

Podobným spsobem mohli bychom prozkoumati veškery zásoby

a zdroje energie na zemi — a málo bychom nalezli tch, jichž pvod
z energie slunené by byl pochybným. Ani o takových, na p. o energii

pílivu a odlivu moského, zpsobené po výtce msícem, jejíhož pro-

spchu umí sob vážiti msta ležící blíže ústí ek jako na p. Londýn,

o energii ryzích kov a o zhoubných úincích zemtesení a výbuch
sopených nebylo by lze dokázati bezpen, že zdroj jejich v slunci

a jeho energii hledati nelze. i nemáme dvod domnívati se, že

celá zem s msícem a i s ostatními obžnicemi Heliovými jsou dti
z lna jeho vyšlé a ástí energie jeho na pou vezdejší vypravené?

A tak snad jen co povtron nám pinesly z nezmrných vzdáleností

hvzdných, ty žhoucí zjevy na obloze nkdy úžas náš vzbuzující neb

ty trosky v kusech ryzího železa zásobu energie tající dokladem jsou

nám toho, že nepatrný zlomek energie odjinud též nežli se slunce na

zemi naši pichází.

Uvážímeli nyní, že podkladem všech zjev biologických i psy-

chických, a o vzniku a dalšícli podmínkách jejich soudíme jakkoli,

nutn jest energie v rzných tvarech a ve znanjších zásobách, do-

volujících pemnu co nejrozmanitjší a dje nejsložitjší — nemžeme
než tšiti se a obdivovati bystrému zraku národ, kteí zvolili s naivní

myslí za pedmt úcty náboženské slunce, tušíce v nm dobe prazdroj

vší existence pozemské.

My ovšem, synové doby, která naivní bezprostednos zamnila
sžíravou reflexí, všechny vztahy hmoty a ducha rozbírající, my, jimž

u nohou se nerozkládá idylická dédinka dtinných názor svtových,

nýbrž hluí a pní rozvlnný oceán pochybností a otázek nezodpoví-

daných, my jinak pohlížíme na velebný onen zjev a bezohledné sob
klademe otázky vzhledem k nmu. By i sebe mohutnjší byla žhoucí

ta hmota, ze které ve všech smrech svit a žár se šíí — pro nás

jest pouhou hmotou, pouhým sídlem neb nosiem jistého množství

energie, a otázky nejdležitjší jsou tudíž : odkud pichází a kam jde

tato energie? s jakou rychlostí se vyerpává, jak se po pípad na-

hrazuje?
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Zejména poslední otázka s drazem se ozývá, uvážímeli blíže,

jak nesmírné množství energie sluncem vyzáené zdánliv na zmar pi-

chází, a jak nepatrná ás její pichází na povrchu obžnic slunci pi-
družených k platnosti. Kdy bychom s povrchu slunce rozhlíželi se po
obloze, spatili bychom mezi jinými hvzdami malý kotouek (prostým

zrakem ovšem pouhý svtlý bod), jichž by 2250 milion bylo potebí,

aby byl jimi pokryt celý povrch oblohy. Kotouek ten — to naše

zem ; k ní druží se ješt nkolik podobných kotouk — obžnic,

jež souhrnem pokrývají as desetkráte vtší plochu. Z toho následuje,

že jen 225,000.000tá ás paprsk svtelných a teplovj'ch sluncem vy-

záených v naší soustav planetárn se zachycuje, a potebám soustavy

této se vnuje, kdežto ostatní ohromné množství oné záící energie do

nezmrných vzdáleností, do pustého prostoru svtového prchá a na

zmar pichází.

Toto úžasné plýtvání energie stává se ješt podivuhodnjším,

hledímeli si zjednati absolutní míru pro veškeru energii slunce. Zde
dlužno pedevším podotknouti, že se energie nejastji mí jednotkou

práce, t. zv. kilogrammometrem, t. j. prací vykonanou pi zvednutí

jednoho kilogrammu do výše jednoho metru. ') Takovým spsobem
i energie tepla mže býti mena; poznalo se (Mayer, Joule, Hirn),

že jednotka tepla, t. zv. kalorie, t. j. množství tepla potebné k ohátí
jednoho kilogrammu vody o 1" C, rovná se 424 km., t. j. touto prací

mže býti za nejpíznivjších okolností získána jedna kalorie, a naopak,

kdy by bylo možno všechno teplo na p. v parním stroji využitkovati

k výkonu práce (což ovšem nemožno), získali bychom za každou kalorii

práci 424 km. Znajíce tento vztah mezi jednotkou práce a jednotkou

tepla, mžeme dle libosti si vyjáditi energii záení sluneného tak

i onak ; díve musíme ovšem njak}'m spsobem miti intensitu téhož

záení. To jest však úloha velmi nesnadná, k jejímuž ešení pikroila
teprve doba novjší. Poulllet a John Herschel byli první, kteí o takové

mení se s prospchem pokusili pomocí zvláštních stroj, pyrhelio-

metry zvaných. Bezprostedn tu mena ovšem intensita záení slune-

ného na povrchu zem, a výsledek vyslovil Herschel názorným spsobem
prav, že teplo od slunce (v ženitbu stojícího) k zemi vyzáené dostaí
k tomu, by za 2 hod. 13 min. roztála vrstva ledu 1 angl. palec

(2"5 cm.) tlustá.

Slunce záí však stejn na všechny strany prostoru, nejen tam,

kde zem se nalézá. ^) Kdy bychom si tudíž kolem slunce myslili

ohromnou kulatou vrstvu ledu, mající polomr dráhy naší zem, tedy

') Angliané posud mí práci librostopou, jichž 7-2 obnáší kilogrammometr.
V prmyslu užívá se zhusta koské síly co míry empirické, která však
také k asu se táhne. Koíiská sila vyjaduje schopnost, vykonati 75 km.
za jednu vteinu.

*) V minulém století vyslovován tu a tam náhled, že se teplo' teprve vybaví
pi dopadnutí slunených paprsk na zemi ; tento náhled v novjší dob
byl obnoven v ponkud jiném smyslu, totiž rozeznáváním záící energie
od energie teplové, tak že ob mohou býti rznými samostatnými tvary

neboli druhy energie. To však nic nemní na té okolnosti, že jisté stejnou

mrou mitelné množství energie, teba v rzných tvarech se jevící, ze

slunce vychází.
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jakousi ledovou bublinu, 2'5 centim. tlustou a ítající v prmru 300
milion kilom., roztála by bublina ta rovnž za 2 hod. 13 min. Kdy
bychom polomr bubliny té stále zmenšovali, mohli bychom v pim-
eném pomru tlouštku její zvtšovati, nebo množství veškerého sluncem

vyzáeného tepla nemní se, nech je v kterékoli vzdálenosti zachytíme,

tedy se nemní též úinek jím docílený, na p. množství ledu v jisté

dob roztálého. Kdy by v myšlenkovém pokusu našem bublina ledová

tak se byla smrštila, že by se vnitní svou stranou dotýkala všude po-

vrchu sluneného, vzrostla by tlouštka její na více než 1000 metr,
a tato vrstva roztála by za uvedený as, tudíž za jednu minutu as

12 metr, za jednu vteinu as 20 centimetr její tlouštky.

Pozdjší pozorování ukázala, že musíme tato ísla ješt as o 25"/,,

zvtšiti ; nebyli první pozorovatelé vzali náležitý zetel k absorpci slu-

nených paprsk v atmosfée, kterouž se intensita zbytku na povrch

zemský dopadajícího zmenšuje. Mžeme tudíž íci, že by z vrstvy ledu,

slunce obklopující, následkem žáru jeho v každé minut ás 15 metr
tlustá se ve vodu promnila. ísla ta nepodávají však náležitého obrazu

o mohutném žáru slunce, pokud si neuvedeme na mysl velikost povrchu
jeho as 12000krát vtší nežli povrch zem. Young drastickým spsobem
hledí znázorniti ohromnou summu energie sluncem vyzáeného. Kdy
bychom si myslili sloupec ledu 16 kilom. v prmru mající mrštný
na slunce s rychlostí svtla (300.000 kilom. za vteinu), a kdy bychom
mohli všechno teplo sluncem vyzáené soustediti na tento sloupec, tál

by s toutéž rychlostí, s jakou by se slunci blížil, t. j. nemohl by se

ani dotknouti povrchu sluneného. A kdy bychom podobným sloupcem

majícím pouze 800 metr prmru spojili povrchy slunce a zem,
roztál by týž sloupec soustednou energii sluncem vyzáenou za jedinou

vteinu a v následujících 7 vteinách byl by ve vodní páru pemnn

!

Však až posud neužili jsme vlastní míry energie, shora uvedené,

zvolivše názornjší tání ledu. A tu budiž pipomenuto, že k tání jednoho

kilogrammu ledu, t. j. ku pevedení jeho ve stav kapalný jest potebí
79 kalorií neboli jednotek tepla. Z toho snadno vypoítáme, hledíce

k hustot ledu (0"92), že každý tv. metr povrchu sluneného vyzauje
za minutu 1,080.000 kalorií ili pes 450 milion kilogrammometr,
poskytujíc takto výkon 100.000 koských sil. Pro celý povrch slunený
iní to šest a pl kvadrilion kalorií neb skoro 2800 kvadrilion km,
t. j. 600.000 trilion koských sil!

Kdy bychom tu ás energie slunené, kterou zachycuje naše

zem, stejnomrn na povrch zemský rozdlili, obdrželi bychom na
každé 2*8 tv. metru výkon jedné koské síly. Vtšina této energie

slouží ovšem k tomu, aby se teplota zem udržovala na stejné výši,

nebo bez tohoto ohívání by teplota zem záhy klesla na týž stupe,
jako v okolním svtovém prostoru, tudy snad na — 142" (Pouillet),

což by mlo ovšem v záptí úplné zniení všeho organického života

na zemi. As tisící ás oné energie slouží však dle Helmholtze k udržo-

vání a vzrostu zvíat a rostlin a stádá se tudíž pro nás jakožto bohatý

zdroj energie. K bezprostednímu upotebení thermické energie slunené
elí kalorické stroje od Ericssona, Mouchoia a jiných sestavené, z nichž

však prozatím prmyslu valný prospch nekyne.
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A nyní, když jsme si byli náležit znázornili ohromnou tu summu
energie, kterou slunce vydává v každou chvíli — a to spsobem na-

nejvýš marnotratným, pi nmž výživ obžnic, této rodiny své, zcela

nepatrnou ást vnuje, tím draznji k nám pistupuje otázka, odkud
pramen tohoto plnýma rukama vyhazovaného bohatství? Jest slunce

šastným ddicem, jenž pejav od minulých dob zásobu energje piln

se stará o rychlé její rozptýlení, jak z pravidla šastní ddicové iní —
my lidé na p., kteí tak lehkomysln utrácíme zásoby ped miliony

let od svdomitjších generací rostlinných ukládané, nazývajíce tuto

bezstarostnos a Ihostejnos k osudu budoucích pokolení „netušeným

rozvojem prmyslovým, chloubou devatenáctého století" ? Aneb má slunce

njaké prameni/ dchod svých a umí udržeti v hospodáství svém
rovnováhu alespo takovou, jaká tak skvle zdobí výtené hospodaení
moderních stát, v nichž deficit sice nevymizí, ale prostikému zraku

pece mizí v spoust ohromných íslic udávajících summu píjm a vy-

dání? x\neb dokonce ono domnlé plýtvání statkem jest v pravd vyšší,

námi nepochopený ruch hospodárný, rozumná investice, ze které slunce

nejen uhrazuje vydání svá, nýbrž i nové zásoby sob zakládá, tak že

v budoucích asech lenm rozsáhlé rodiny slunené povede se tisíc-

kráte lépe nežli te, ali se samým blahobytem nezalknou jako ve

vlastním tuku — v žáru sluneném !

Ale kam to zabíháme ! Xepodailoli se ani slavnému vhlasu toho

kterého ministra finanního, aby docílen byl podobný píznivý výsledek,

jak máme žádati toho na „mrtvé hmot" (jakou prý slunce jest), aby
byla rozumnjší a v hospodaení svém nsyslila též na budoucnost!

Budeme již rádi, ukáželi se, že není tak zle, jak by se na první pohled

mohlo zdáti, a že nehrozí pro nejbližších nkolik set tisíc neb milion
let žádná katastrofa — tak jako býváme rádi v žití lidském, vímeli,

že naše dti neumou hladem, kdežto o vnuky a pravnuky píliš sob
starostí nepipouštíme.

A v skutku, hospodaení slunce jest — pi prvním rozvrhu dle

lidských zásad a názor — tak hrozné, že již sob mžeme oddech-

nouti, ukáželi se, že se jakás takáš rovnováha pro nejbližší budoucnost

udrží, pi emž ovšem na mysli míti musíme, že jest tisíc let v živo-

bytí slunce a jeho rodiny jako den v žití lidském. Považme jen. Nám
na zemi jest nejznámjší zásobou možné energie chemický vztah hmot,

jenž se vyerpává slouením jich, pi kterém se vybavuje energie ve

tvaru tepla. Za typ takových dj mžeme voliti shoení uhlíku (istého

uhlí) v kyslíku (neb ve vzduchu, ponvadž zde dusík- vlivu nemá).

Mnoholi tepla získáme spálením na p. jednoho kilogrammu uhlíku,

bylo pesnými pokusy zmeno (7700—8000 kalorií), a z toho vypo-

ítal W. Thomson, že by slunce za 6000 let ') úpln vyhoelo, kdy
by žár jeho ml pvod v pouhém hoení a kdy by materiál hoení
co do výhevnosti rovnal se uhlíku a kyslíku (což je domnnka s našeho

stanoviska ješt nejvýhodnjší).

To ovšem jsou velmi špatné vyhlídky do budoucnosti, ali slunce

v skutku tak hospodaí, jak nám dle našich zkušeností nejprve pi-

') V Newcombov astronomii mluví se dokonce jen tak asi o 3000 letech!
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padnouti musí, bez obrazu eeno, jeli píinou žáru sluneného dj
podobný našemu hoení. Na štstí výsledek této domnnky jest jí sám
již na odpor. Ta námitka ovšem neplatí, že by bylo slunce dávno

musilo zhasnouti, jelikož svt (t. j. náš svt) zajisté déle než 6000 let

existuje. Rozmry slunce mohly býti díve vtší a nynjší slunce pouhým
zbytkem. Avšak pi takovém hoení byl by se prmr slunce tak rychle

zmenšoval, že by se to i povrchnímu pozorování starších vk, tím

více však pesným astronomickým methodám posledních dvou století

bylo zjevilo. Nemluv ani o dalších obtížích a otázkách (na p. kam
by se produkty onoho shoení podly, neb jaký by na záení slunce

mly vliv, kdy by tvoily kolem nho atmosféru). Pedpokládati co

substrát hoení látky daleko vtší výhevnosti, bylo by proti vší ana-

logii, ano úpln dobrodružná hypothesa; nebo opouštímeli výsledky

zkušenosti zde nabyté, zbavujeme se tím všelikých prostedk kontrolo-

vati domnnky své, které tudíž pro vdu ztrácejí všelikou cenu.

V skutku mohla také domnnka, že slunce (v obyejném slova

smyslu) „hoí", seriosn platiti jen v dobách, které nemly jasného

pontí ni o hoení ni o kosmických vztazích žáru sluneného, iní to

divný dojem, ozývali se v novjší dob heslo : slunce hoí {Emsmann

:

Die Sonne brennt! Leipzig 1865). Jest potebí vydatnjší náhrady za

teplo sluncem stále vydávané, nemáli teplota jeho velmi rychle klesati.

Ješt mén nežli pedešlá uspokojila by v ohledu tom domnnka, která

nestarajíc se o zdroj pítomné zásoby teplové energie k této zásob
co k jedinému zdroji záení sluneného poukazuje, jinými slovy, slunce

za rozžhavenou kouli prohlašuje, která v prostoru se vznášejíc zvolna

se ochlazuje. Takovéto žití na úet kapitálu samého žádná ekonomie

nesnáší dlouho, a slunci by se v ohledu tom nevedlo lépe. Lze vypo-

ítati, o mnoholi teplota hmoty záením se ochlazující klesne, když se

jí ztracené teplo žádným spsobem nenahrazuje, známeli intensitu zá-

ení a t. zv. mrné teplo oné hmoty, t. j, množství tepla potebné
k oteplení jednoho kilogrammu oné hmoty o jeden stupe teploty.

Intensitu záení sluneného ovšem známe na základ pokus, o nichž

díve byla e, mrné teplo však uriti nemžeme, ponvadž nemžeme
s kusem látky slunené experimentovati a k tomu, abychom deduktivní

cestou onu fysikální konstantu vypoítali, posud žádných method ne-

máme. Pece však mžeme jakési meze pro rychlost ochlazení slunce

stanoviti; nalezneme, že by veškera teplota slunce musila klesnouti

ron o 2** C, kdy by slunce mlo totéž mrné teplo jako voda, a

o 4**—8" C, kdy by mrné teplo jeho mlo tu prmrnou hodnotu,

kterou z pozorování nejobecnjších látek na zemi se vyskytujících sta-

noviti mžeme. Te bychom ovšem musili zase znáti nynjší teplotu

slunce, abychom mohli íci, mnoholi asu by vyžadovalo úplné vychlad-

nutí slunce. A tu jsme práv u nejpovážlivjší stránky celé otázky.

Byli a jsou astronomové, kteí slunci bez rozpak pisuzovali teplotu

nkolika milion stup; jiní opt spokojili se 70.000", 27.000", ano

v novjší dob dosti jest rozšíen názor, dle kterého teplota slunce

nemže býti o mnoho vyšší nežli teplota docílená nejvyšším žárem na

zemi, teplota as 3000". Vylouímeli první domnnku, která nyní, po

úmrtí Secchiho, stží má mezi astronomy seriosního zastance, vede
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každá jiná domnnka, i ta nejvýhodnjší, k velmi malému potu tisíci-

letí, po jichž uplynutí by byla zásoba tepla sluneného vyerpána.
Jeli potebná náhrada za vydanou sluncem energii, a nelzeli ji

spatovati v chemickém sluování prvk v slunci obsažených, musíme
po jiných pramenech k uhrazení výdaj slunených se ohlížeti. Geniálný

spolutvrce mechanické theorie tepla li. Mayer domníval se, že lze

takový pramen si)atovati v padajících na slunce meteoritech a aero-

lithech. Padneli totiž ze znanjší vzdálenosti njaké tleso na slunce,

nabude následkem veliké hmoty a tudíž i pitažlivosti jeho velmi velké

rychlosti, neboli velmi velké energie pohybu. Všechna tato energie

pemnila by se v teplo, kdy by náhle pohyb tlesa byl zadržen, a to

v pomru zcela uritém. Vypoítáno totiž, že by hmota vážící 8338
kilogr. pohybující se s rychlostí 1 metru za vteinu, a pak náhle za-

stavená, získala tím jednotku tepla (jednu kalorii). Stejná hmota po-

liybující se s rychlostí desetkrát vtší nabyla by sto jednotek teplových,

pi rychlosti 1000 metr milion takových jednotek. Uvážínieli nyní,

že by tleso z i>lanetárných vzdáleností na slunce padající nabylo

rychlosti 700.000 metr, tak že by pi stejné hmot pl bilionu ka-

lorií bylo zastavením jeho získáno, uznáme zajisté, že tu máme mnohem
vydatnjší zdroj tepla nežli v pouhém hoení. Bylo vypoítáno, že by

naše zem, kdy by padla do slunce, sražením se s jeho hmotou vydala

teplo dostatené k tomu, aby po 95 let byla nahrazena ztráta záením
slunce vznikající. A náhrada taková byla by poskytnuta na 46.000 let,

kdy by všechny obžnice podobným spsobem hmotu svou se hmotou
slunce slouily.

Z toho patrno, že by potebovalo ron padnouti na slunce pouze
tolik meteorit, by jich hmota obnášela stý díl hmoty zemské, a že

by tím již úpln byla nahrazena ztráta, kterou slunce doznává.

Tu však vyskytuje se vážná námitka. Že na slunce pi ohromné
jeho hmoté a pitažlivosti dopadá dosti hustý déš onch malých hmot
kosmických, které poletujíce prostorem interplanetárným také naši zemi
co meteority a aerolithy v míre mnohem vtší navštvuji než se obecn
má za to, o tom nelze ovšem pochybovati. Zdali však déš ten tak jest

hustý, jak toho vyžaduje theorie Mayerem vzdlaná, jiná jest otázka.

Pedn bylo poukazováno k tomu, že by to znamenalo znané roz-

množení hmoty slunené, které by zase následkem gravitace zpsobilo
urychlení pohyb obžnic, zmenšení dob obh. Zmenšení to bylo by
ovšem nepatrné, ponvadž by se za 100 let hmota slunce zvtšila te-

prve o 330.000tý díl ; snad by se však v úkazech astronomických pece
již jeviti mohlo. Tato námitka celkem mnoho neváží, ponvadž i všeliké

dvody proti ní uvedeny býti mohou; dležitjší však jest, že by pi
oné hustot meteorického dešt na slunci též naše zem mnohem astéji

byla navštvována onmi hostmi ze svtového prostoru, nežli v skutku

pozorujeme. Ano bylo vypoítáno, že na zemi by v takovém množství

meteority dorážeti musily, že by tím teplota její zvýšena byla pes
teplotu vaící vody.

Mimo to vyskytuje se proti oné domnnce námitka plynoucí

z pozorování pohybu Merkurova. Husté mrano meteorit, jež by slunce

obklopovati musilo, kdy by z nho vydatný déš na slunce dopadati
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ml, mlo by rušivý vliv na pohyb oné slunci nejbližší obžnice, který

se však v pohybu tom naprosto neprozrazuje.

Tím vším nemá býti eeno, že nesmíme klásti ani ástené udržo-

vání energie slunené na vrub takovýchto kosmických hmot do slunce

se ítících; jen k úplnému výkladu onoho udržování jest Mayerova
hypothesa nedostatená. Na štstí poskytuje mechanická theorie tepla

jinou, a to jednodušší pomcku pro týž výklad, pouujíc nás, že hmoty
smršující se teplo ze sebe vydávají ili že se oteplují. jSTesmí nás zde

másti okolnost zdánlivé odporující vté té, v skutku ji však podporující,

jen když jí náležit porozumíme, okolnost ta, že hmoty ochlazené se

smršují a oteplené roztahují. Ochlazení totiž není než odebírání tepla

v smršujícím tle obsaženého ; teplo to dílem jest co takové v ochla-

zující se hmot obsaženo, dílem se vyluzuje teprv tini smrštním, t. j.

mechanickou prací s pibližováním se hmotných ástic spojenou. A slunce

práv jest takovou hmotou v prostoru zavšenou, která se vyzaováním
ochlazuje, tím však i smršuje a následkem toho bezpen ás ztrace-

ného tepla sob nahrazuje. Jinou otázkou ovšem jest, zdali náhrada ta

jest dostatená. Žhoucí koule železná, v chladném prostoru umístná,

chladnouc zajisté se též smršuje a tím i ástenou náhradu sob zjed-

nává; le náhrada ta jest pranepatrná, a koule rychle schladne na

teplotu okolního prostoru. Jest tomu jinae u slunce? Na tuto otázku

bohužel nemáme bezpené odpovdi; o možnosti nelze pochybovati,

o skutenosti však nelze nabyti jistoty. Helmholtz, pvodce této theorie,

vypoítává, že nanejvýš potebí, aby se prmr slunce zmenšil ron
o 75 metr ; toto u porovnání s ohromnými rozmry slunce pranepatrné

smršténí nahradí i za nejnepíznivjších okolností úpln roní ztrátu

. tepla sluneného. Za 9500 let zmenšil by se prmr slunce jen o 713 kilo-

metr, o délku, která se nám ve vzdálenosti slunce jeví v uhlu jedné

sekundy. Tato zmna sotva by nejlepšími nástroji mohla pozorována

býti, ano posud není ani zdánlivý prmr slunce až na sekundu spo-

lehlivé uren, jak zejména svdí pokusy elící k provedení dkazu,
že prmr slunce jest promnlivý, jež posud k žádnému cíli nevedly,

zárove však ukázaly, že hodnoty pro zdánlivý prmr slunce urené
na základ velmi pelivých a etných pozorování, mohou se rzniti

o více nežli jednu sekundu.

Budiž tomu jakkoli, tolik musíme vyznati, že není žádná hypothesa

mající úkol vyhledati náhradu za stále vydávanou energii slunce, ná-

mitek všelikých tak prosta, jako práv vyložená hypothesa Helmholt-

zova. Souhlasit úpln s našimi názory a poznatky fysikálnými, a musíme

ji na ten as považovati za nejlepší a zárove i nejjednodušší. V nej-

novjší dob (Helmholtz sám byl ji vyslovil již r. 1853) nalezla i theo-

rctické podpory v poznání, že teplota plynného tlesa stoupá, když se

toto ochlazováním smršuje (Lané 1870). Zisk je v pípad tom vtší

nežli ztráta, a námitka, kterou bychom snad mohli erpati z analogie

železné koule díve uvedené, rozpadá se nive úvahou, že slunce —
jak z jiných dvod soudíme — není hmotou tuhou, nýbrž mnohem spíše

(pokud zcela jiné pomry fysikálné na slunci o stavu skupenstva tomu,

co na povrchu zem známe, obdobném souditi nám dovolují) hmotou
jilynnoii. Boz i)ochyby nalézá se nyní slunce ve stavu pechodném, na
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povrchu jeho bojují rzné stavy skupenstva, zejména plynný s kapalným,

a pechod prvního stavu ve druhý sám tvoí také bohatý zrlroj tepla,

který zpsobuje, že smršténí potebné k úplnému uhrazeni vyzáené
energie mnohem jest ješté menší nežli jak je Helmholtz uvádí. Nesmíme
však zapomenouti, že naopak zase pemna kapalných látek v plyny

neboli v páry spotebu tepla znamená, a že na povrchu slunce taková

pemna posud skoro tak asto vyskytovati se musí, jako pemna
opaná.

Dosavadní výklady vztahovaly se k uhrazení ohromného vydání

sluneného, ale netkly se té otázky, zdali v skutku slunce tak marno-

tratn si poíná, jak hned z poátku vyloženo bylo. V nejnovjší dob
vyslovena jest však duchaplná hypothesa o zdroji tepla sluneného,

která ono divné hospodaení popírá a za zdroj píjm slunených alespo
z vtší ásti samo vydání jeho prohlašuje. Akoli proti hypothese té

bohužel velmi podstatné námitky proneseny býti mohou, kterými pravd
podobnost její valn poklesla, jest ona z druhé strany tak duchaplným

upotebením moderních vymožeností fysikálných, že se laskavému tenáíi,

který za mnou posud trpliv labyrinthem rzných názor a theorií

kosmických kráel, nepochybn zavdím, podámli mu struné vylíení

její jakož i spor, k nimž zavdala píležitost.

Sir William Siemens, pvodce této hypothesy, nemohl smíiti se

s úkazem, že by pouze 225,000.000tá ást vyzáené energie slunené

k platnosti pišla a vše ostatní že by na zmar pijíti mlo. Stále jej

tudíž poutala myšlenka, zdali tato zdánliv rozptýlená energie njakým
spsobem se opt nezachycuje a v jiném tvaru opt k slunci nevrací.

Konen nalezl, co hledal. Pedpokládá, že jest prostor svtový vyplnn
plynnou hmotou neobyejné rozedénou, zejména vodíkem, kyslíkem,

dusíkem, uhlíkem a jejich sloueninami, jakož i tuhými látkami ve tvaru

nejjemnjšího prachu. Každá obžnice si prý svou pitažlivostí z této

hmoty vytvouje vlastní atmosféru, ve které pevládají plyny tžší:

dusík, kyslík, kyselina uhliitá, kdežto vodík a jeho sloueniny spíše

pevládají v prostoru svtovém.
Aby dotvrdil, že názor jeho v té vci není osamocený, poukazuje

ku píbuzným názorm Grovea, Humboldta, Zullnera a j., zejména však

Newtona samého. Jest v skutku pozoruhodno, jak píbuzný theorii

Siemensov názor vyslovil Newton ped více než 200 lety v pojednání

málo známém, ve kterém tvrdí existenci jakéhosi, našemu vzduchu podob-

ného fluida. „A jako zem," praví, „tak i slunce hojnou zásobu fluida

toho snad do sebe ssaje, aby zachovalo svou svítivost a aby obžnicím
uinilo nemožným vzdáliti se ... a kdo chce, mže se i domnívati,

že fluidum to zpsobuje vytápní slunce aneb alespo potebné k tomu
palivo slunci dodáTá ... a že nesmírné prostory etherové mezi zemi

a hvzdami obsažené dostatenou tvoí zásobárnu, obsahující tuto po-

travu slunce a obžnic. A tak snad všechny vci z etheru pvod svj
vzaly."

Však vrame se k Siemensov argumentaci. Na podporu svého

náhledu, že prostor svtový není prázdný, nýbrž obsahuje rozedné
plyny, poukazuje k tomu, že meteority nalezené na povrchu zem ob-

sahují asto velké množství shuštných plyn, mezi nimiž pevahu mívá
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vodík ; dále že dle nejnovjších výzkum Hugginsových jádro komet
práv ty plyny obsahuje, které také v meteoritech nalezeny byly.

Druhá vc, kterou Siemens jakožto podstatnou ást hypothesy

své uvádí, jest rotace slunce. Kdy by slunce v prázdném prostoru se

otáelo, zpsobilo by to pouze sploštní atmosféry slunené pi tonách,

neboli vtší tlouštku této atmosféry pi rovníku. Ponvadž se však

slunce otáí v neomezeném prostoru hmotou vyplnném, zpsobuje pohyb

jeho dle domnnky Siemensovy (a budiž hned pipomenuto, že tato

domnnka jest Achillovou patou celé theorie) stálý rozdíl v tlaku na

rovníku a pi pólech takový, že následkem zmenšeného tlaku pi rov-

níku hmota v deskovitém ploském proudu od slunce jest vyvrhována,

kdežto pi pólech se pitahuje a pes povrch slunce k rovníku proudí.

Vzniká takto stálá cirkulace hmoty z prostoru svtového k pólm slunce

a od rovníka opt do vnjšího prostoru.

Ale tato cirkulace není jednoduché proudní nezmnné hmoty

ke slunci a od slunce ; vodík, kyslík a rzné uhlovodíky, pissáté k po-

lárným plochám slunce, nabudou pi pozvolném blížení se k slunci vtší

hustoty a vyšší teploty nežli v prostoru svtovém, kde jsou nesmírn
rozedény a studeny

;
piblíživše se k fotosfée, vzplanou a vydají znané

teplo. Spálením jejich vznikne vodní pára a kyselina uhliitá neb ky-

sliník uhelnatý podle toho, vyskytujeli se více neb mén kyslíku. Tyto

spálením vznikající hmoty pohybují se následkem vyloženého mechanismu

k rovníku a odtud vnikají do vnjšího prostoru. Prostor ten naploval

by se tak vždy více onmi sloueninami, a fysikální povaha jeho by

se prbhem asu podstatn zmnila. Tu však záení slunce zasahá,

dle domnnky Siemensovy, mníc úinn vyvrhlé hmoty, uvádjíc je

totiž dissocianím psobením své energie opt v pvodní stav.

Shledáno totiž, že žádná slouenina nemže pi jisté teplot a

jistém tlaku zstati sloueninou, nýbrž že se rozkládá, tak že chemické

souástky její oddleny od sebe a jen mechanicky smíšeny v prostoru

se vznášejí. Stav tento nazývá se dissociaci. Potebná k tomu teplota

,není však stejná, nýbrž tím vtší, ím vtší hustota tudíž i tlak hmoty,

tím menší, ím menší hustota i tlak. K docílení dissociace potebná
jest energie thermická (teplová), kterou slouenina a tak díme pohltí

pi rozkladu svém v prvky ; z uvedeného práv zákona patrno, že

dostaí tím menší množství energie, ím více hmota, v níž rozklad má
býti docílen, jest rozedna.

Z toho následuje, že mzc býti pi nesmírném zední kosmi-

ckého plynu, jehož existenci hledí Siemens odvodniti, již ona míra

energie slunené dostatenou k zpsobení dissociace téhož plynu, která

se pi záení sluneném v nm zachycuje, kdežto naopak na povrchu

slunce pes velikou teplotu, která tam panuje, dissociace nastati nemusí

pro velký tlak, který se pi povrchu slunce vyskytuje.

Vidíme tudíž, že jest Siemensovi k uhájení theorie jeho zá-

leženo na dvou vcech : dokázati, že teplota povrchu sluneného není

tak znaná, jak se obyejné myslí, a za druhé dokázati, že v svtovém
prostoru dissociace nastati mže. Rznými dvody hájí tudíž mínní
své, že teplota fotosféry slunené neobnáší více než as 2800" C, pi
které rzné sloueniny mohou zstati co takové, aniž se rozkládají.
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Z druhé strany uvádí vlastní svoje pokusy, ze kterých patrno, že

na p, vodní páry siln (na 2000. ást obyejné hustoty atmosféry

j

rozedné v neprodyšných trubicích uzavené již za vlivu obyejných

I)aprsk slunených, tedy pi intensit záení ve vzdálenosti zem od

slunce se vyskytující dissociaci podléhají, rozkládajíce se ve vodík a

kyslík.

A nyní mžeme podati struný pehled Siemensovy theorie. Z pro-

storu svtového žene se stálý proud rozložených, ve stavu dissociace

se nalézajících látek ku pólm sluneným. Dospv povrchu sluneného

spaluje se t. j. souástky jeho se sluují pi ohromném tlaku na po-

vrchu slunce následkem pitažlivosti jeho panujícím, vydávajíce pi
slouení svém teplo, které jest dostatenou náhradou za teplo vyzáené.

Toto však nepichází na zmar, nýbrž spotebuje se k docílení dissociace

látek slouených, pi rovníku opt ze slunce vyvržených. Bez této disso-

ciace by se ovšem záhy nedostávalo paliva, kterým se slunce vytápí.

Z výkladu toho vidíme, že se v jistém smyslu vrací Siemens

k primitivnímu názoru, dle kterého slunce hoí; podle nho však musíme

spíše íci : na sluncí hoí svtové palivo, které si slunce samo opt
upravuje z láteTc shoením vzniknuvších a se slunce vyvržených.

Mysleme si, že bychom vytápjíce kamna kou z komína se valící

zachytili, hlavní, ovšem neviditelnou souástku jeho, kyselinu uhliitou,

njakým spsobem v uhlík a kyslik rozložili, a k docílení toho roz-

kladu tepla od kamen vyzáeného upotebili, naež bychom uhlím

(uhlíkem) takto zjednaným kamna znova vytápli : mli bychom v tomto

svém výkonu pibližný obraz ekonomie' slunené, jak si ji Siemens

pedstavuje.

Že ^e proti tak smlé hypothese etné námitky vysloviti mohou,

toho jest si pvodce její sám velmi dobe vdom, i vyslovuje sám
všeliké pochybnosti, by si je — ovšem ve prospch svého názoru —
zodpovídal. První otázkou jest, zdali onen proud hmoty dostaí k uhra-

zení tepla sluneného. Siemens osnuje dotyný výpoet na tom, že

pedpokládá hmotu vyplující svtový prostor 2000krát idší nežli jest

náš vzduch, a že v ní jen as 20. díl holavých látek: vodíku a rzných
uhlovodík, pedpokládá, kdežto zbytek se skládá z kyslíku, dusíku

a neutrálných slouenin plynných. Dále nech doráží na slunce, a to

na tetinu povrchu jeho polárný proud s rychlostí 100 stop za vteinu.

Za tchto (ovšem dosti libovolných, však v mezích pravd podobnosti

se pohybujících) podmínek dostaí v skutku teplo získané okysliením

onch hmot k náhrad tepla vyzáeného.

Proti námitce, že iní jeho hypothesa slunce jakýmsi perpetuura

mobile ohrazuje se Siemens tím, že nežádá náhradu za veškero vyzáené
teplo — zejména ne za teplo, jež sloužíc k oteplení obžnic pro slunce

navždy jest ztraceno — nýbrž jen za jistou ást, tak aby se nemusilo

pipustiti ono úžasné plýtvání energií slunenou, které v skutku na-

nejvýš je podivné a pravd nepodobné.

Na další stvrzení názoru svého poukazuje Siemens ke tvaru ko-

rony, jak ji byl Langley pi zatmní slunce r. 1878 pozoroval. Korona
jest nejkrajnjší obal slunený, který jen pi zatmních lze pozorovati.

Výkres Langleyem zhotovený v skutku jeví v rovin rovníku sluneného
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po obou stranách znané prodloužení korony, které lze pojímati za

proud od slunce se vzdalující. Dlužno však hned pipomenouti, že

všechny výkresy korony, jichž nyní od rzných pozorovatel podán
jest znaný poet, podobným spsobem ve prospch názoru Siemensova
nesvdí.

Vedle toho uvádí Siemens theorii svou ve spojení s jinými úkazy
kosmickými; poukazuje k jistým úkazm pi kometách, ano vyslovuje

i tu domnnku, že zem svou denní potebu kyseliny uhliité (jíž také

daleko vtší množství v dobách dívjších atmosféru naši plnilo, jak

rzné geologické úkazy uí) z onoho proudu ze slunce vystupujícího

erpá, „tak pravideln, jako nám denn erstvé housky k snídaní se

dodávají."

Než dosti dlouho dali jsme Siemensovi mluviti, vyslyšme již i ná-

mitky jeho odprc. Dlužno pf-ipomenouti, že on sám v poslední své

publikaci s velkou nestranností podal jak názor svj vlastní se všemi

v jeho prospch svdícími dvody tak i všeliké o nm kritické hlasy,

zárove ovšem také svoje repliky.

Dva amerití uenci, Ch. Morris a T. Sierry Hunt, vyslovují se

celkem píznivé o vylíené práv theorii, ale poukazují k tomu, že

dissociace hmot ve svtovém prostoru se nalézajících jest zbytená.
Výsledek pro slunce jest týž, a již sluncem vyzáené teplo k dissociaci

neb k pouhému ote})len3 vnjších, kosmických hmot slouží. V každém
pípad teplo takto pohlcené pi návratu onch hmot tvoí ást píjm
slunených.

To nejsou tedy ješt vážné námitky, spíše jen poopravení a zdo-

konalení Siemensovy hypothesy. Douglas Archibald popírá však základní

vtu hypothesy té, totiž onen proud, který stále od pól slunce k rov-

níku a vnjším prostorem koluje. Takový proud byl by jen možný,

kdy by odstedivá síla slunce, otáením jeho vzniklá, pevahu mla
nad jeho pitažlivostí. Na tuto vc sice Siemens byl myslil, a poukazuje

k tomu, že dostaí, aby tlak na rovníku byl menší tlaku pi pólech.

Zde však zapomíná, že okolnost uvedená jen pi vlastní atmosfée
slunené má platnost, pi vzdušném obalu, který se úastní rotace

slunené; ale neplatí pi hmotách se sluncem nesouvislých, tedy práv
o tch hmotách, které jsou dle Siemensa regenerátory slunené energie.

S tohoto stanoviska stává se názor jeho — a nedíme nemožným,
alespo — velmi pravd nepodobným.

Také byla kladena otázka, jak se to má pi zemi' (a ostatních

obžnicích), kde tolikéž rotace zpsobuje rozdíl v tlaku pi rovníku

a pi pólech ; Siemens domnívá se, že podobný proud i pi zemi vzniká

a s polárnou (severní neb jižní) záí souvisí.

Jinou námitku vyslovují Francouzové Faye a Hirn. Kdy by prostor

kolem slunce a mezi obžnicemi byl vyplnn hmotou, jejíž hustota by

byla 2000. dílem hustoty vzdušné, bylo by množství této hmoty uvnit

slunené soustavy naší obsažené asi lOO.OOOkrát vtší nežli hmota
slunce i obžnice. Existence takové hmoty jest se stanoviska astronomi-

ckého pouhou nemožností. Mimo to by odpor pohybu obžnic i vlasatic

touto hmotou kladený byl tak velký, že by se to v nejkratší dob
zmnou téhož pohybu, t. zv. perturbacemi neboli poruchy jeviti musilo,
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Na to odpovídá Siemens, že mu nenapadlo tvrdiM, že by byla

hustota interplanetáruího prostoru 2000krát menší hpstoty vzdušné pi
obyejném tlaku. On byl takové hustoty upotebil pi svých ysikálných

I'okusech na provedení dkazu, že je zde dissociace možná. Však milerád

pipouští, že mže ano musí býti hustota onoho svtového plynu ješt

mnohem menší, jsouc závislá na teplot v prostoru svtovém panující.

Pi teplot — 130" C, která jest pro „prázdný" (v obyejném slova

smyslu) prostor svtový dosti pravd podobnou, neobnášela by hustota

vodní páry ani 5,000.00Utý díl hustoty obyejného vzduchu.

Než ani tím nebylo Siemensovi pomoženo. Co nový odprce jeho

povstal Hirn, který na základ podrobných výpot astronomických

a fysikálných dospl k tomu pesvdení, že rozední hmoty inter-

planetárné musí býti ješt mnohem vtší, nežli jak Siemens pipouští;

l)iohází totiž k tomu výsledku, že v krychli svtového prostoru 200 km.
dlouhé, široké a vysoké mže nanejvýš 1 kg. hmoty býti obsažen. *)

Však ješt jiné námitky má Hirn pohotov. Teplota slunce jest

dle nho mnohem vyšší, nežli se Siemens domnívá, obnášejíc as 20.000",

a tudíž není možno, aby ony hmoty, které prý na povrchu sluneném
se sluují, v skutku tak se zachovaly, jsouce spíše následkem ohrom-
ného žáru sluneného udržovány ve stavu odlouenosti t. j. dissociace.

K jejich slouení tedy vbec bud nedojde, aneb, by i nkde u vtší

vzdálenosti bylo nastalo, opt se blíže u povrchu sluneného zvrátí,

a pi zpsobené zde dissociaci se opt energie slunená spotebuje.

Velmi vážná jest rovnž následující námitka, pronesená též Hirnem.

Xepochybno jest, že do vzdálenosti od slunce, rovnající se vzdálenosti

naší zem, dospje ve všech smrech tolik energie, kolik jí naše zem
pijímá. Tato energie nebyla tudíž na dráze své od slunce až k oné
vzdálenosti pohlcena, i musí se tedy pohlcení to díti ve vtších ješt
vzdálenostech. To však jest velmi pravd nepodobné, a obtíže vzrstají,

uvážímeli, že by následkem Siemensovy hypothesy zákon, dle kterého

intensity záení ubývá v obráceném tvercovém pomru vzdálenosti od
slunce, musil býti nahrazen jiným, dle nhož by to ubývání rychleji

nastávalo.

Proti tmto námitkám hledí se Siemens všemožn uhájiti. Na to,

že by odpor jeho kosmické hmoty zpsobil patrné zmny v pohybu
tles nebeských, nemá ovšem le velmi povážlivou odpov. Není prý

ješt známost naše o odporu, kterou klade pohybu prostedí, t. j. ka-

palina neb plyn, v nichž se pohyb dje, zcela dostatená. Proti dosa-

vadním názorm dokazují prý pokusy Froudeovy, že hmota, která se

se stálou rychlostí pohybuje v ústedí takovém, nedozná žádného odporu.

Než pokud se známost pokus tch u vtší míe nerozšíí a dkaz
o nesprávnosti dosud platných názor, jež zastávají všichni fysikové.

') Studie o jakosti prostoru interplanetárného zmáhají se v imvjší dob
velice. Zajímavé jsou v ohlodu tom práie Rusa J. Kleibfíia, který na
základ potu meteoritu ron pozorovaných, jakož i jiných kosmických
úkazu dospl k náhledu, že hustota onoho prostoru jest trilionkrát až
i lO.OOOtrilionkrát menší hustoty vody. V krychli shora popsané by dle
toho mohlo býti S kg. až i jen 0"8 gr. hmoty.
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proveden nebude, dlužno pec jen pochybovati o tom, že by kosmický

plyn Siemensv neml žádného vlivu na pohyb obžnic a vlasatic.

Dále uvádí Siemens dvody pro svj náhled, že teplota slunce

(alespo povrchu jeho) neobnáší více než 3000" C, a hledí vyložiti

možnost pohlcování energie slunené tím spsobem, který se zdál

Hirnovi námitkou proti jeho hypothese.

Nebudeme stopovati další polemiky, která se dále vyvíjela mezi

Siemensem a Hirnem i jinými odprci; mn šlo zde hlavn jen o to,

bych na jednotlivém píklad ukázal, s jak hlubokými a nesnadnými

problémy se moderní kosmická fysika zanáší, a to ne snad jako dívjší
pusté theorie kosmologické na základ pouhých domysl a apriorických

konstrukcí, nýbrž na základ pevných vymožeností vdeckých, poínajíc

si pi tom s nejvtší opatrností a zkoumajíc peliv pdu pi každém
kroku, který ku pedu podniká.

Daleci jsme posud toho, bychom bezpen uvésti mohli všechny

zdroje, z nichž slunce erpá svou energii, by ji s nepochopitelnou št-

drostí na všechny strany rozesílalo; ješt mén víme, zdali se mu za

jeho štdré rozdávání jakési náhrady dostává. Než jednotlivé stránky

pece již došly objasnní ; v Helmholtzov theorii smršování se slunce,

ano i v Mayerov vt o padajících na slunce meteoritech jest bezpen
ás pravdy obsažena. I ve smlé Siemensové theorii bude nepochybn
zdravé jádro ; zdá se skuten dle všeho, co nám o ekonomii pírodní

jest známo, že se njakým spsobem energie slunená od slunce vy-

záená opt nastádá, a snad uhodil pes všechny námitky jemu inné
Siemens pece jen na pravdu, když v dissociaci záením tím zpsobené

spatuje onu náhradu, by i v mnohých jednotlivostech jeho theorie

musila zmnna býti. Le o tom asi platný soud teprve pozdjší doba

pronese.

Na rybníce.

Povídka z kraje ve vších
od

Josefa Jakubce.

od jehlinatým lesem v luk a polí smsi,

kde luka senem voní, pryskyicí lesy

) a pole jetelem, tam pasák biem práská,

až rozléhá se hvozd a mlkne ptaí cháska

ran dsných bázlivá, a pasák v houš se dívá,

kde rána v dlouhém šumu s novou ranou splývá,

co malá pasaka za v jetelništi pase.

Ted okikla ho díve, nežli bouchl zase

:

„Hled, Dubáku ! Už bží Joza Pšenikovic !"

A Dubák rozpáhnuv bi zrovna na polovic
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se zarazil, však ješt pod rameno švihnul,

bi neciial pi zemi a teprv hlavu zdvihnul,

když rána zalehla kol po lesích, vždy znovu

se odrážejíc zvun jak pi hluném lovu,

až pod lesem nejzáze šumí po rákosí,

jak po každé by rán vzdychnul si tam kdosi.

Tu chlapec zdvihnul hlavu a tam bže vida

pes pole Jozu, kterak nohy kvapn stídá,

„Máš?" vzkiknul naproti, a Joza v okamžiku
si v pomaštnou kapsu hrábnul v hbitém cviku,

ti sirky vyndal z ní, ti hlaviky jich rudé,

a Dubák vytrhnuv je ekl: „Dost jich bude!"

TTned k mezi bželi, tam k vyhrabané peci;

však dokud nesešli se, Dubák nerozsvcí,

pak teprv skriv se už škrtnul opatrn —
le hlávka odletvši zasyela v drn.
Než Dubák druhou sirkou škrtnul pod kabátem,

dív Joza s Pavlou tsnej piskoili chvatem,

by vtru nedali. A sirka chytla šastn.
V tom foukl vtík, shasil. Pasák sevel dásn
a s hnvem oboil se: „Co jste mi tu platni?

Tak vidíte ! Nu Jozo, honem nco hmatni

!

Už máme poslední ! Než škrtnu o kalhoty,

ty, Jozo, rozhal halenu! A Pavlo, co ty?

Na sukni máš?" A Pavla poskoila k nmu,
jak za sukni ji škubnul. „Nejste k praniemu."
Svou bundu Joza. hnedle nadýmá, co staí,

a Pavla za nimi svou sukniku, jež kratší

je bosých nohou, sotva kolena jsou skryta,

horliv nastavuje, v ob ruce chytá

a roztahuje ve klín, jak by chtla oba

do klína sebrati, a obou menší roba.

V tom chlapci sebou škubli : proužek dýmu bílý

se kroutil z epice, v níž slámu podpálili.

Jak kováskými mchy do hranice duli,

a Pavla vykikujíc, ruce v tla pli,

radostí hopkala a v dovádivém kiku
se pekulila hbit tikrát po trávníku.

Však hned ji rázem zdvihlo okiknutí hlasné

:

„I hleme na ni! Vstaneš! Vždy nám ohe shasne !

Ty daremnice, hnedle dosko na strništ,

sic uvidíš, že s námi nepoženeš píšt!"
Tu všichni ti hned zrun hrabošili v poli,

a Dubák pikládal a naechrával holí,

co snesli strništ a pejavky a chrastí.

Však Joza s Pavlou jen když mohli ku své slasti

stebélko piložit a v plamen zafouknouti,

a slunce rozlévalo na stedu své pouti

OSVTA 1885. 10. 5g
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s nebeská živý obe, tak že všem pot inul,

a Joza beranici do týla si šinul.

„Jdi, Pavlo, na Kováovo!" dl Joza tiše,

„Na pkn vytábni, ty ukryješ se spíše,

a vybrab do klína a pines brambor trocbu."

Však Pavla vrtíc blavou praví: „I ne, bochu!"

A poskakujíc v míst cípek šátku cbytá

a bradikou svou tese: „Já bycb byla bita!"

A poskoí vždy nobou do pedu a zpátky.

„Vid, Dubáku, a jde!" — A Dubák od bromádky

se vztýí, ruku natábnc v tom zrovna smru,
kde Kováovo pole, ka: „Už jdi, sic vru
ti ukážu, za loket. Chce si s námi topit,

a jen se válí. Honem! i mám se t cbopi?"

Tu Pavla spustí : „Pokejte, m vyhánti

!

Však já to povím na vás, — vidly vás dti,

jak trhali jste vera Havelkovm lusky.

Jen nenecbte mne! Tamhle njaký jde mužský!"

A našpulila tváe škaredivým vzdorem,

že jako mchýe dva vyhlížely skorém.

„To se jen opovaž!" tu Dubák spustí na ni,

„a nco propovz; neb je to v hrdlo Ihaní.

Já ti pak ukážu!" A jedním prstem hrozí,

že Pavla spší schovat za záda se Jozy,

jak zaleknul ji prst i slova jeho rázná.

Tu Joza chlácholí: „Ncch jí! I nech jí blázna!

Sám dobhnu, když nechce." Tu hned Pavla skoí:

„Já pjdu s tebou," vece vyjasnivši oi,

a za sebou již oba, hlavy vzadu, spli.

A vrátili se z brambor upachtní celí,

do ohn nastrkavše usedli si kolem.

V tom vyskoila Pavla, rozhlédla se polom,

po jedné noze náhle skáe od oliníka

a jako koladnickou zpívav tak íká:

„Ah, tamhle, pokej Jozo ! tatíjick váš jede.

Tamhle váš tatínek! Vy máte kon hndé,
a vaše náruní má jedno oko slejré."

Tak popvkujíc podál prutem trávník tepe,

však Joza leknuv se po tyech hopká, leze

a po oku se dívá doplíživ se meze,

když v tom se ozval z dáli otcv pokik písný,

an takto volal v cest pozastaviv klisny

:

„I že t nechce, chlape! Jak já ti dám topit!

Jdeš na Krášlenu hned! i mám se bie cliopit?

Nevidíš pro ohníek, že ti míí v škodu?"
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Jak uštknut Joza vyskoil, v nejistém chodu
se blížil Krášlené, neb také z oné strany

výhružné hlasy slyšel Joza polekaný.

Tam vynoil se totiž ze zelené zmti
peené rostliny, jež cizí, divné setí,

políko malé kryla, štítek od epice —
epice plochá vrchem, pod ní žluté líce

pospodu ovnené od ucha až k uchu
odstálým vousiskem, jež jako roští v suchu

se rzno epejí. Pod šijí shýbla záda

se na jev rovnají, a ústa, jež by ráda

pojednou mnoho vykla, na piano vždy sklapnou,

neb tepotavé ruce, které zlobu trapnou

chtí samy pronésti, vždy slova pedbíhají,

až hrdlo propukne, co zlého v sob tají

:

„Už hezky dlouho koukám, brzoli mi která

z tch krav zas vejde do aje, tak jako vera —
pak ale dejte pozor! Vytáhnu vám uši,

a potrestám vás, kazisvti, jak se sluší!

Já pro vás seju? Pro vás kypím, pleju, hlídám?

I poblíž svého pole pás si zapovídám."

Tak hlavou pohodiv a dupnuv nohou prudce

rybnický Pšenika v bok podepel si ruce

a jako na obrtlíku zas nohou smyknul,

holinku za holinku, když tam v cest kiknul
na bratr pllánský tak pohrdlivým hlasem

:

„Nu nemj starostí ; my na lepším pec pasem,

než je tvá tráva, plevel, který lidem k smíchu,

jejž za svou úrodu máš, za svou že a pýchu.

Kdy bys byl radj brambor nasázel si tady,

bys neumíral v zim naposledy hlady!"

„Ml, ml jen, bratíku! Já nejím s tvého stolu.

Až sklidím, prodám, tehda promluvíme spolu.

Ty, bratíku, bys musil do školy jí ke mn,
i jak jsi starší ! Vím já, co mže dát zem,
však nepobyl jsem v svt, abych buchty sndl." —
„I nikam jsi to se svým svtem nepivedl,"

dl plláník a šlehal na piano jen biem.
„A na mlýn nezískal jsi pece ješt v niem."

„Jen nechme toho, brate! Více vdí jiní,

než kdo de koženky jen doma na pecini

a nebyl dál než jednou za rok k posvícení.

Ba nemám ješt na mlýn. Každému tak není,

by hladov k buchtám pišel; jedni chleba mli,
a druzí na nj nože. Ty máš pllán celý,

já tamhle baraišt
;
proto mysli musím

a hnedle to, hned ono, co je lepší, zkusím."

56*
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Tak bratr rybnický dl s drazem a voln
povznášel k nebi tvá, jež sevela se boln
a sebevdomá, a kolenem své nohy

potásal dále prav: „Znám já víc, než mnohý!"

Pllánský Pšenika však vážn kynuv íká:
„Víš, brate, co? Já pllán, ty mlýn u rybníka.

Ml bys jej podnes, kdy bys dobe hospodail

;

však ty jsi jmní své sám spekulací zmail." —
„Nech to jen, bratíku! Ty budeš koukat na to,

jak umím dobývati z polní pdy zlato.

Ty nevíš, že aj vozí po moi až z iny,

a jak se prodá draze ! lovk není líný

a leceho se doví. Semeno to vzácné

jsem dostal, paneku — a jak to bylo pracné! —
od kohosi a to jen, že jsem platil hezky,

však jsem se ješt vypjil. Je to aj eský,

a všechno jsem jím ošil. Dáli pán bh zdaru,

snad budeme pec míti požehnání k stáru,

a pak kdož ví, snad také mlýn si koupím zpátky.

A proto aj tak pstím, pleju, rovnám v ádky
a bedliv vždy hlídám jako oko v hlav."

A ádek urovnával Pšenika tak prav.

Však bratr púlláník jen potupn se smje

:

„Hle blázna! Žíhavky a rzný plevel seje

na míst obilí. Jen boží pdu kazí

!

Jak ze chleba máš hích! Až zase pijdou mrazy

a hlady budeš píska, zas pij za podporu

pro trochu slámy, mouky nebo pro bramboru!"

dl púlláník, a bratr rozepejen celý

hned na hru ukázal, hned ruce, které chtly

své prsty vytepa, vstíc proti bratru hází

:

„Ne, neboj se, a kdy bych uprosted byl zkázy.

A dallis mojí žen — nežebrala z nouze,

má chvála bohu dost, a ty ji kazíš pouze.

Však spoádám ji, nco pineseli dom.
Jen nech si všecko, brate, máš to dáti komu!"

„Važ si své ženy! Bez ní válel bys se v prachu.

Ostatn dotrháváš po mn burnus, brachu."

To vykl púlláník, a chlapci odskoili

pojednou na rzno : hle rybnický v tu chvíli

se hrnul jako satan s rozpjatými kídly —
i kravky popobhly, jak jej kvapit shlídly,

neb s rukou roztažených náhle zhurta sápal

ten burnus odený a klopýtav tápal

cos brue rozdurdn pímo k plláníku.

„Já," kiknul, „nechci tob zavázán být k díku.
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Tu reáš si jej!" A mrštil burnusem pak ped uím,
a nemohl jej svléci, jak chtl, rázem jedním.

A když jej shodil, ješt jednu nohu hnviv
na piano vymrštil a pece nepoleviv

blíž pikroil a silou kopnul do burnusu,
že vylétlo hned z kapes krek kolik kus.
„Tu máš, a nech si jej ; však to ti eknu, brate

:

tvj vid dobytek v mém aji, to já spate —
jak tady stojím, jáku, neruím pak za nic. —
Jak nejsem pítel svár, rozepí a rvanic!"

Tu bratr zaražen, dív úsmv pohrdlivý,

pak krev ml ve tvái, a zrak mu hoel sivý:

„Mé kravky? Na tvé žíhavky? Je otráviti?

Spíš chlapci údy zchromím, co dostane bití

!

Neboj se, spekulante! Z tebe nezbohatnu.
A ty dej pozor, chlape, sice provaz hmatnu!"
Tak hrozil Jozovi, jenž, jako by už cítil

po zádech švihnutí, hned za hlavu se chytil

a skriv se jen okem hledí za tatíkem.

Ten zajel však už, kon pohánje s kikem.

Tak rozešli se oba rozvadní brati,

a dti ohromené v ustrnutí patí
na nco erného, co po té hádce zbylo.

Jak na bojišti, když so všecko utišilo,

dél rány umlkly a tichý veer skrývá
tu spoustu v kou a tmu, — kde která duše živá,

te skrýši opouští a jako bludné stíny

se plíží uprchlíci zvolna do ddiny,
a vlasy se jim ježí mrtvol nad kupami:
tak déti slezly se, jak zstaly tu samy,
a pohlížely mlky na ten burnus starý,

jenž padlého jim pedstavoval svými tvary.

Dva rukávy sem tam zoufale rozhozeny
ve tráv zelené. Již velké doznal zmny,
že bez barvy se blýští mimo velké laty,

jež máma vystihla si z kytle na záplaty;

pec loket vylezl, kde erná díra zeje,

však za to žlutý knoflík tu a tam se skvje.
Tu nejprv Dubák silou udeil v nj holí,

a zaprášilo se jak z houby, která roste v poli,

na podzim dosýchá, když pasák na ni šlápne,

a perušil tak jejich zadumání trapné
zas k ohni odskoiv. Však Joza rozpait
se s místa nehýbá a hraje si jak dít,
svou holí nazdvihuje strýc burnus tmavý,
a nazdvihnuv se nad ním sniv pozastaví

:

srs zvíecí se vespod ukázala sporá,
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a Pavla odplivnuvši jako na netvora

odtáhla Jozu pry a ruce skryla v klínu:

„Nesahej holou rukou na tu ošklivinu!"

I ukázala mu, jak Dubák pi ohníku

se iní o bramborách s chutí beze kiku,

jak uhel erné, žhavé pehazuje v hub
i ješt v každé hrsti bramborou se chlub.

Tu ob dti hned se do úprku daly,

jen Joza Kraslen že pohrozil dív z dáli,

a s Dubákem se peli o brambory v hádce,

když každý dokazoval, že ml nejvíc práce.

Však Dubák jenom kynul, aby piložili,

že upekou se pro n za malikou chvíli.

A tak si Joza s Pavlou, nohy vespod, sedli

a topíce vždy na stádo se poohlédli,

až dokali se : popel rozhrabali s chutí,

když rázem zkamenli všichni uleknuti.

To Krášlena — jsouc zvíe nevdomé, prosté —
jak ochutnala jednou, kde aj eský roste,

zas chu ji zpátky pudí, tam kde jí to chutná,

nic netušíc, jaká to zrada peukrutná.

Tož hlavu vzhru, vždycky shýbajíc ji v kroku

na konci pustila se zrovna do poskoku,

a ponoila hlavu rohatou a velkou

v na jemnou, hustou, celou šíje délkou

se natáhla a škubla po dvakráte hlavou,

a z koen vyrvala na kyprou, kueravou.

Však sotva zachrupla se iníc s ajoviskem,

v hbet rána zalehla, a jalovice tryskem

se vymrštila prudce, tekovala v pole

a hrozné spousty vedla v zelenin dole.

Rybníky Pšenika to za ní hnal se s liolí,

tak rozpáhnuv se, že ji na dosmrti skolí,

hl padneli. Však zvíe jako schváln míí,

kde nejbujnjší aj, a kolem sebe hýí,

že Pšenika jen stenal, šlapal úzkostliv

po ádkách za zví a zrakem blyšt div
vždy na piano hl spustil, hnvem zrovna plakal,

hned ku pedu, hned zpátky za zvíetem skákal.H nežli kroupy ádili, až v prachu, kiku
vylétlí oba s pole smrem ku rybníku.

Zakvílel s meze Joza. Tásla se mu kštice,

jak pelentil, a prosil úpnliv strýce,

úzkostn naíkal. Však strýc jen v okamžiku

se obrátiv mu pstí vyhrožoval v kiku,

dál žena jalovici v chlívek do baráku,

a Joza hrzou stanul sotva ve zraku.
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A vida, že vše maruo, ztracen praštil holí

a do píkopu klesnuv apku v rukou žmolí

a na oi ji klada dudlá, hlasem kvílí,

až srdce usedá. Tu Dubák postáv chvíli,

pak zuby zaskípav se za Pšenikou pustí

a u samého vzkikne: „Nic vám nesmí vzrsti,

vše, všecko zkazím. — Vy jste — vy jste — ras!" Hl kmitla,

a Dubák pádil zpt, jak hlava by mu chytla,

až stanul u Jozy. Jej Pavla tší zatím:

„Ml, bloudku, nepla ! Pokej, já se k tob vrátím.

A budu za t prosi. Nepla, budu taky."

A již si šátku cípem utírala zraky.

Však Dubák okiknul ji: „Abys nebuela!

Ty budeš taky ! Jozo, máma naše dlá
knedlíky k obdu, poj, zaže dom krávy

a utec k nám, než u vás dovdí se zprávy.

Neboj se nikoho!" — Však chlapci tchou nezní

jich dtská slova; vzlyká: „Nesmím pijít bez ní.

Ach, nesmím bez Krášleny! Co dostanu bití,

když tatínek m v hnvu pece nkde chytí!"

A vzlykal žalostn. Tu Dubák jal se bie
a popraskoval hlun na kraviky kie,
je shánl s pastvy: „Houba, Strako, Srno, malá,

hou maliká, hou Lysko, ervinko!" Hned vstala,

jak každou zavolal, a adou táhnou všecky

po cest ku domovu na ten povel dtský.

I kravky Jozovy se zdvihly k tomu kiku,

a známou cestou táhly dom podle zvyku.

„Poj, Jozo, dom!" kií Dubák ješt z dáli.

„Schováš se u nás. Poj jen! Co bychom se báli?"

A Pavla stojíc blíž jej tahá za rukávy.

Však Joza ukryl tváe do zelené trávy

a plakal žaln dál, když Pavla v drobném kroku

se vzdalovala zvolna slzy majíc v oku.

Tak zstal sám. Te ve vsi zvonek zaznl práv.

To zvoník ve Lhot, jenž v obecní jsa strav

a hlad už maje, málo na slunce se dívá,

jež v dobu polední nad samým kopcem bývá,

jde, dlá poledne a selky zvonkem plaší,

jež honem pikládají míchajíce kaši.

Tu Joza vyskoil. Plá, naíkání tiší,

neb zdá se mu, že z dálky jalovici slyší.

Ba jist od rybníka zaléhá hlas její,

a chlapec nedýchá, by slyšel zetelnji.

I zamyslí se, skoí, strýcv burnus zdvihne,

a po mlynáské struze kovím ukryt tíhne.

Pomýšlel nebožák, by udobil si strýce,
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zas jemu pinesC burnus. i snad jalovice

již na svobod nkde po stádu si stýská?

A k baráku se blížil dychtiv ze koviska.

V tom štknul z baráku a pes plot skoil hbit

zlý chundelatý pes, že Joza okamžit
upustiv strachem burnus dal se do útku,

a pes jej vyprovázel za hluku a štku.

Až nad rybníkem samým Joza polekaný

se zastavil a smutn pate na vše strany

te teprv vyrazil ston zdšení a bolu

a hrdlu polevil, I shlížel s hráze dol
na plochu rybníka, jež samým leskem hrála

a kusem nebe v zele spadlého se zdála

kol lemována hustým rákosím a ttinou.

A po hladin lesklé velké listy plynou,

a jako erné skvrny tu tam mezi nimi

divoké kachny plovou zobci obratnými

po vod jezdíce. Ty po hrud nkdy skryjí

pod vodu rázem hlavu s pohyblivou šijí

tvoíce ladné kruhy na zrcadle vodním,

hmyz zobou s rákosí a lesklé brouky pod ním.

A kolem hladiny houš rákosí a ttiny

do dálky valné údol vypluje stinný,

až tam, kde rovný smrk, dva za ním pohromad,
a dále víc až stnu tvoí v rovné ad.
Houš tato zelená se hýbá živoichy.

Podivné zvuky slyšet: skeky a zas smíchy,

žab kukání a škeblí, sluk a lysek hlasy,

a bzukot rzných hmyz, pískot ptaí chasy,

jež celým hejnem spadne jako za svým hnízdem,

že houš se vrchem tepetá a zvuí hvizdem,

hned zase vylétnou a zatoí se v kiku
a svou hru pozorují dole na rybníku.

Tu chlapec obrátil zrak na hráz ku baráku,

a u srdce ho píchlo. Nedbá letu pták
a zastená. Však náhle na nohy vstal prudce,

a epice se chytly ob jeho ruce —
blíž kraje spatil vor! Ni jednou ve svém žití,

se nesml jako jiní na nm povoziti.

Když zašel k rybníku, vždy hrozila mu máti,

že jednou s rybníka se k ní už nenavrátí,

a zakázala písn, snažn nabádala,

neb cikánka jí kdysi hroznou vštbu dala.

Te Joza neváhal. Hned na bobek se chýlí

a podél plotu tíhne tam, kde mlýn je bílý.

Ví dobe, že tam mají chlapci uschovanou

ty dlouhou za plotem. Tu našel. Zraky planou.
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a dech mu vázne strachem. Sehnut vlee travou

ty za sebou a vnoí nohu nedokavou
do vody rybníka — neb vždycky nad kolena

ml ohrnuté spodky doma i pást žena.

Ti prsty omoil a jimi prosted ela
i na ústech i prsou smeknuv kížek dlá,
jak vidl u chlapc, než svili se vod.
Pak krok nkolik se s tyí vodou brod
dosáhl vorku, vstoupil na a jal se chut
opírat o tyku vor do rákosí nut,
i bál se ohlednouí, až kolem zašustilo

ze všech stran rákosí a vorck s chlapcem skrylo.

Tu ješt naposledy, nežli svtu zmizel,

ty zarazil a patil tam, kde trud a svízel

jej vyhnaly se skrývat, prchnout od domova —
zpt ohlednul se ješt, než se navždy schová

v tu skrýši tajemnou. I vidl na pokraji,

jak husy kiíce si v lesklé vod hrají,

jak slunce plane v nebi, plot zel u zahrady,

nad hrází pole žitné, podél cesty sady,

u mlýna stavidlo — te stárek vyšel z mlýna,

a Jozu okamžit s vorem skryla ttina.

Vor sbitý z poval byl rovný, hrot ml v pedu,
a kdo byl na nm, musil státi pouze v stedu,

sic vodou zatekl. Jen s namáháním tlail

jej do rákosí Joza, sotva dech mu st#iil

a odpoinuv dral se dále skrze ttinu,

až pojednou vjel vorek lehce na hladinu,

kruh malý, nezarostlý, jak rybníka dvorek,

kam jako do stáje vjel nyní Jozv vorek.

Tu chlapec složiv tyku oddechnul si z hloubi.

Strach, žalos s úžasem se v jeho hlav snoubí,

pohlíží smutn vkol oi otvíraje,

však na vorek hned voda nabere se s kraje,

když bezdky se naline pro kvt velký, bílý,

že s úzkostí hned zpátky do stedu se chýlí,

a sepjav ruce na víka, jež pláem zrudla,

zakývá smutn hlavou, usedav dudlá.

Až pláem unaven se poal i ozhlížeti

:

sem tedy na vorku vždy dojíždly dti,

by natrhaly kvt a tch list vodních

!

I Joza dostal asto za kus chleba od nich,

sám na vodu se boje. Hle, ted tu je taky

a poplakav si zírá užaslými zraky

na bájené ty kvty malou hlavu chýle.
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Ty žluté byly, zlaté, druhé vtší, bílé,

a silnou, jen ji píti, vydávaly vni.

Ty na zelených šrách zakotveny v tni
jak utopenc dušiky, jež na provázku

uvázal vodník, kštici bílých, žlutých vlásk
ven ukazují z vody. Velikánské listy

pak zelenými teri rybník kryly místy.

Po listech leknín a po rákosném proutí

hezounkých brouk hejno, jen je polapnouti,

se hemží o pekot, ten stíbrný, ten zlatý,

že Joza neodolal, vysoukal si šaty,

tu chapl a zas tam, a pokaždé se leknul,

když naváhnul se s vorem. Tak i šaty svléknul

a poal ádit hrozn vodní na zahrádce.

Tulich, leknín ml plný vorek v krátce,

puškvorce, koek se ttiny a modrých lilk,

kosatce žlutého, ml všeho za tu chvilku

na voru bohatství a po každém co stéble

tch lesklých brouk lezlo, kde visely škeble,

to všechno rval a skládal, nahé svoje tlo,

jež rozkoší a strachem zimnin se chvlo,

opásal velkým listem kol útlého pasu,

jak lovk z pravku a vítz starých as.
Hrst ttiny vysoké se v jeho ruce chvla,

a patil, kterak ped ním koist leží skvlá.

I osmlil se více, zajel v rákos dále,

by našel místo, odkud zní to, kií stále

všech zvuk smsicí: tam hnízdo velké tušil,

i bál se jen, by z nho náhle nevyrušil

to hejno pták erných s jiskivými zraky,

žab skehotavých hav, škeble, ryby, raky,

a nejzáz v jejich stedu, pán bh odpust híchy,

to chlapcem zachvlo, snad sedí vodník tichý

a íhá, íhá, prostírá sí na dušiku —
hned Joza zastavil vor na dn opev tyku.

Pak opatrn zpátky s vorkem zajíždje

užasne pojednou a radostí se chvje:

to ernou slípku zplašil, která prchla z hnízda,

a za ní kupka kuat mihotavých hvízdá,

jež hned se vykulila všecka ze hromádky

a úzkostliv tíhla za stopou své matky,

a špatné plovala. Hned Joza poal tedy

lov na n dychtiv. To, které naposledy

se dostávalo z hnízda, chopil okamžit
a do haleny svojí zabalil je hbit,

by neuklouzlo mu. Dv ješt potom chytil

kuátka rozkošná a hned zas dál se ítil —
neb rozutekla se mu, — aby druhá honil.
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Však pi tom v rozilení na kraj se víc sklonil,

a nastojte ! Jen vzkiknul a již zmizel zpola

pod lesklou hladinou, jež rozbila se v kola,

a kie zachytal se voru keovit,
a nohou zapletených v ttinu, v rostlin sít,

dobýval nahoru a zoufale se sápal,

by vymrštil se na vor, rákosí se chápal,

už po krk ve vod, zas vyhoupl se výše,

dna není pod nohama, zdá se mu, že spíše

dno pod ním klesá níž a za nohy jej chytá

jakási nestvra, jež pod vodou je skryta —
to hastrman! A chlapec napjal všechny síly,

zoufale vymrsknul se na vor ... A tam chvíli

bez ducha leže chvl se, oi zamhouené,
a nad ním ttina pruty zohýbané klene,

a kolem hlavy leží pohozené kvty
velikých leknín, jak schváln rozesety,

kvt vedle kvtu ladn blostný a vonný

kol tla živého a bílého jak ony.

(Pokraování.)

Praha a Mnichov.
Od

Jana Šafránka.

(Dokonení.)

své sídlo, residenci královskou dal Ludvík upraviti tak, aby opa-

tena byla vynikajícími plody onch umn, které za jeho vladaení

tšily se tak zdárnému rozkvtu. Hrad královský, tém uprosted

msta se nalézající, nevynikal zevnjškem svým valn nad jiné domy.

asté požáry byly toho hlavní píinou. Ze starých jeho ástí zbyla

klenotnice, v níž uložen rodinný poklad Wittelsbašského rodu jako ma-
jetek státu. Založena byla 1. 1551 vévodou Albrechtem V. Tu shledáváme

královské insignie bavorské krále Maxmiliána I., tu pro nás echy zají-

mavou je eská koruna Bedicha V. falckého, pak nmecká koruna císae

Karla IV. Umlecké ceny je z kararského mramoru a zlata vyvedený

model Trajanova sloupu v liím. K této ásti piléhá stavba kuríirsta

Maxmiliána 1. z 1. 1612—1619 ve slohu renaissanním. Nad portálem

vidti pkné bronzové allegorické postavy statenosti, mírnosti, moudrosti

a spravedlnosti dle kreseb Petra Candida, uprosted fasády socha Panny
Marie s Jesulátkem, která jest Patrona Bavariae. U vchodu dva ba-

vorští lvové se znaky zemskými. Maxmiliánv píbytek ozdoben byl

nádhernými koberci vyšívanými, které na stnách pokoj byly rozv-
šeny; práce to vesms domácí. Djiny Oty Velikého zlatem na hedvábí

vetkány. Karel VIL (f 1745) pistavl si celou adu pokoj ve slohu

rokokovém.

^
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V tch obýval Ludvík. Ale chtje královskou residenci upraviti,

neuinil to najednou. Zprvu na jižní stran zbudoval t. zv. královskou

budovu (Koenigsbau), která svou fasádou uponiíná na Palazzo Pitti ve

Florencii 1. 1440 od Filipa Brunelleschia vystavný. Stavitelem byl

1826—1835 L. Klenze, náklad obnášel 2,157.426 zl. Hlavní prelí
má 125 m. délky, hoení poschodí je menší, ježto se kolem táhne

krásná terassa. V pízemku v levo jsou povstné sály Niebelungv.

Práce malíská i koncepce pochází od slavného Julia Schnorra. Ve

4 sálech jsou djiny ze života Siegfriedova rukou mistrnou znázornny.

V poschodích nalézají se soukromé pokoje královské. Bylali tato stavba

takka pohodlí královu urena, mla ješt severní strana residence

pimen rozšíena býti. Stavby té úel byl docela jiný, jaksi veejný

;

v prostorách tohoto oddlení, vyzdobených malbami domácích umlcv,
mly býti sály pro veejné dvorní a národní slavnosti. I tuto stavbu,

zvanou „Saalbau"' provedl Ludvík v 1. 1832— 1842 dle plán Klenzových.

Délka její je 240 m., má ráz pozdní italské renaissance. Trojí portál

vede dovnit. V pízemku je 6 sál, ve kterých dle nákres Schwan-

thalerových Ililtensperger enkausticky maloval píbhy celé Odysseje.

V poschodí za tanení síní rozkládají se ti veliké císaské sály: Karla

Velikého, Fridricha Barbarossy a Rudolfa Habsburského. Odtud vstu-

pujeme do trnního sálu (délka 32 Ya m., šíka 24 m). Deset bohatých

sloup korintských po každé stran nese galerie; pgdél nich stojí 12

kolosálních bronzových soch siln pozlacených; jsou to vládcové z rodu

Wittelsbašského. Každá socha váží 30 cent a je 500 dukáty pozlacena.

Modely pracoval L. Schwanthaler, sochy lil Stiglmayer.

Co Klenze zamstknán byl stavbami, o kterých svrchu byla e,
stavl Gaertner celou adu budov, které mly sloužiti úelm vdeckým.
Chtl zajisté král Ludvík slouti netoliko ochráncem umn nýbrž i štdrým
podporovatelem vd. V bývalé jesuitské kolleji byla od r. 1758 uená
spolenos; z ní založil Ludvík 21. bezna 1827 král. akademii vd a

nadal ji tak hojnými prostedky i sbírkami, ') že by zízení její mohlo

býti nám echm ideálem ve snahách, abychom i my posléze mli
král. eskou akademii vd. Akademie vydává Monumenta boica a publi-

kace vdecké: Munchener gelehrte Anzeigen. Její správ náleží: 1.

Kabinet mincí, nejznamenitjší v Nmecku, od kurfiráta Karla Theodora

se sbírkou Manheimskou slouený, má 180.000 exemplár, mezi nimi

20.000 mincí eckých. 2. Antiquariíím od r. 1872 v pízemku nové

pinakothéky má ecké, ímské a egyptské památky umlecké, jež díve

bývaly v hrad královském. V prvé síni korkové napodobeniny Pantheonu,

chrámu Vestina v ím a Tivoli obklopeny jsou drobnjšími pedmty
plastiky staroecké ; ve druhé nápodobena basilika Konstantinova v ím,
hrob Horativ a Curiativ, pyramida Sestiova a chrám Poseidonv

v Paestu ; vkol jsou nádoby a vázy sklenné, hlinné, zlomky z po-

kladu Mykénského; v tetí síni zpodobeno v modelech Kolosseum,

vítzný oblouk Titv, dm Sallustiv v Pompejích, Akropolis Athénská

;

') Srov: Die k. Akademie der Wissenschaften u. das k. General-Conscrva-

torium des wissenschaftlichen Sammiungen des Staats. Miinchen. G.

Franzsche Buchhandlg.
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kolem jsou starožitné svítilny, bronzové okrasy, lžíce, talíe, svícny,

pánve ; ve tvrté síni pevládají památky Pompejské, v egyptské síni

zíti mumie, sarkofágy, mumii apiovu. náhrobky a nápisy hieioglyíické.

3. Hvzdárna. 4. Matematicko-fysikální sbírky s rozsáhlými pracovnami.

5. Fysikálnl a metronomický ústav. 6. Chemická laborato. 7. Sbírky

mineralogické. 8. Botanické sbírky a veliká zahrada. 9. Sbírky zoologické

a zootomické. 10. Ústavy fysiologický a anatomický. 11. Sbírky palae-

ontologické. 12. Kabinet geognostický. 13. Sbírky ethnografické a 14.

Museum sádrových odlitk z klasických památek výtvarných. Vypisovati

pedmty a rozsah jednotlivých sbírek není úkolem tchto ádk; staí,

eknemeli, že tu nakupeny vzácnosti tém z celého svta peliv se-

brané a dmysln, soustavn spoádané. Kdo na p. prohledl jen japanské,

ínské, indické, orientální sbírky musea ethnograíického, má jakýs takýs

pojem o kultue, prmyslu, obchodu, o vlastní produkci umlecké tch
kterých zemí. Tak hojné sbírky jsou netoliko výbornými pomckami
pi vdeckém bádání a srovnávání lenv spolenosti samé, nýbrž,

ponvadž k nim bezplatn dovolen jest každému pístup, valn pouují

a vzdlávají i širší vrstvy obecenstva.

S akademií vd stejn výborn slouží vdé též veejná dvorní

hihliothéka, pro kterou v Ludvíkov tíd vystavl Gaertner budovu

v románském slohu dle stedovkých italských palác. Vystavena byla

r. 1832— 1843 z cihel neohozených (prelí 151 m. dlouhé). Do vy-

výšeného pízemku vedou zvení schody ozdobené sochami Homera,
Thukydida, Aristotela, Hippokrata. Ve vestibulu poutají nás allegorické

malby al fresco, pedstavujíce náboženství, vdu a umní. V pízemku
je státní archiv. Po nádherném schodišti mramorovém vstupujeme do

veliké ítárny, ped níž se spatují mramorové sochy Albrechta V. a

Ludvíka I., zakladatelv ústavu. Klenuté stropy jsou vesms malovány.

Knihovna sama má více jak milion knih v 77 sálech. Rukopis jest

na 25.000, ceny arci rzné. Tak vidti zde etné rukopisy ecké
a ímské, rukopisy sv. otc, nejstarší rukopisy nmecké (zejména pro

starou nmeckou literaturu dležitou památku z r. 814 Wessobrunner
Gebet), jako Niebelung codex Hohenemský ze 13. století, Oóttfrieda

Strassburského Tristan a Isolda atd. Je tu i staroslovanský žaltá

s krásnou drobnomalbou (v síni cimelií ve IV. skíni). Z inkunabulí

zajímavý jsou bible Gutenbergova, latinský kommentá k Dantovi a j. v.

V sousedství bibliothéky jest budova universitní, také od Gaertnera

r. 1835— 1840 v italskorománském slohu zbudovaná. Veliká aula její

není akustická; ve zvláštním kídle umístna universitní knihovna.

Stejného slohu jest Georgiamim, ústav šlechtien, od téhož stavitele.

Wittelsbašský palác ve slohu gotickém, v nmž král bydlel od té doby,

co se byl trnu vzdal, pak palác Leuchtenberský, Odeon, jsou budovy

velmi pkné.
Tmito stavbami dokonána byla velikolepá tída Ludvíkova i po-

tebovala njakého zakonení. Pi vnitním mst, kde bývala severní

brána (Schwabingerthor), postavil Gaertner t. zv. Feldherrnhalle, ve

které sochy Tillyova a Wredeova umístny jsou. Stavba je z Kelheim-

ského pískovce. Na severní stran té tídy zbudována (1844— 1850)
dle vítzného oblouku Konstantinova vítzná brána; na ní spatuje se
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Bavaria ode ty lv ve tykolém voze tažená, k silnici obrácená,

ježto — jak král íkal — teba si mysliti, jako by vítala vítzné
vojsko dom se vracející. Dlouho toto královo pání nebylo naplnno;
teprve r. 1871 vracelo se branou tou do Mnichova vojsko, oslavující

jednotu císaství nmeckého . . ,

Zvláštní pomry vnukly umní milovnému králi novou myšlenku,

jižto s obvyklou energií uinil skutkem. Obrovský Kaulbachv obraz

Zboení Jerusalema, pro njž nebylo nikde náležitého místa, dal podnt
k nové pinakothéce. Stavba její zaata dle plán Voltových r. 1846
a dokonána 1883 blíže staré pinakothéky; urena jest pro mistry vku
devatenáctého; délky má 107 m., šíky 30 m., výšky 26 m. Ve dvou
prostorných poschodích jsou 52 místnosti. K zevnjší dekoraci voleny

byly fresky, nebo se domnívali, že t. zv. stereochromie odolá úinkm
povtí ; však mýlili se : místy není již ani rys znáti. Nártky kreseb

tch zdlal Kaulbach, osnovou jejich jest rozvoj umn za doby Ludvíkovy.

Za posledních dob své vlády dbal Ludvík o bavorský slavin

(Ruhmeshalle ^) na Teresiin louce. Stavbou tou zavdil se užší své

vlasti podobn, jako celému Nmecku zbudováním Valhally u ezna
a t. zv. Befreiungshalle u Kelheimu. Bavorský slavin, dílo Klenzovo,

slohu dorského, jest otevený pravoúhlý tverhran. Zadní stna 67 m.

dlouhá má 20 sloup; ob kídla 30 m. dlouhá po 9 sloupech; proti

dvoru jsou malá kídla o 3 sloupech. V sloupoadí tom na konšelech

jsou poprsí oslavencv. Stavba jest mramorová. Ped slávochrámem
ní na mohutném podstavci kolosální hromová socha Bavarie 18'9 m.

zvýší; po pravici jí sedí bavorský lev, zdvižená pravice tímá slávo-

vnec. Z hlavy její (v níž se tucet osob umístiti mže) otevírá se

pkná vyhlídka k jihu, hlavn na blízké Alpy. Celková váha sochy

87.360 kilog. Náklad na pouhou sochu (model, ulití) stál 233.000 zl.

Však nebytí neústupné vle královy, nebyl by býval dokonen podnik

tak obrovský, nad jehož zdarem sám litec již sob zoufal. tyi sta

cent litiny bylo najednou roztaviti! Prvý pokus špatn dopadl. Veliký

náklad byl ten tam, a Miller pozbyl vší rozvahy; žádá prý se na nm
dílo, s jehož rozmry sotva bude síla jednoho lovka. Ale král, pojav

jej za ruku a sem a tam po slévárn s ním pecházeje, takto mu pi-
mlouval: „Pomyslete na kolos Rhodský, na Lysippa, jemuž Alexander

Veliký na vítzný pomník u Graniku 25 postav jízdných a 9 obrovských

postav najednou líti poruil. A byli to také jen slabí lidé jako vy.

Za to sláva vaše bude nesmrtelná. A to rozhodlo. Pi druhém pokusu

zaato hlavou ; ta se zdaila výborn. Též ostatní ásti stejn provedeny,

a spojení jejich se znamenit poštstilo. Dne 9. íjna 1850 byla Ba-

varia slavnostn odhalena, pi které píležitosti shromáždní tisícové

králi svému dojemné ovace pipravili. Pohnut až k slzám odpovídal:

„Jsem nyní 64 let stár, mnoho pkného jsem uvidl, mnohou radosf

jsem zažil — ale nco tak pkného neuzely oi mé a takové radosti,

jako dnes, nepocítil jsem nikdy."

Tolikerými krásnými stavbami byl již Mnicliov ozdoben, a král

^) Srov. GeorgFranz: Bavaria vor der liubmcshalle, mit Lcbeusboschroibung
der in Bilste aufgestellten Bayern 1854.
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vždy pemýšlel o nových ješfc podnicích. Proti glyptothéce vyzdvihl

v 1. 1838— 1848 Ziebland výstavní budovu v nejistším slohu korintském.

Sedm velikých dvoran dílem shora, dílem ze strany osvtlených naplnno
bylo r, 1845 po prvé umleckými plody, a od té doby je tu stálá vý-

stava. Prostora mezi glyptothékou a budovou výstavní stala se man
námstím; aby i jí dali vhodné zakonení, král v den po zeknutí se

trnu rozhodl, aby mezi glyptothékou a budovou výstavní od Klenze

(nákladem 700.000 zl.) vyzdviženy byly proslulé Propylaje. S klasickou

minulostí slouiti djiny osvobození nového ecka, bylo jich úkolem.

Plných 5 let lámali mramor v lomech Untersbergských ; 6. dubna 1854
položen základní kámen. Za vzor zvolil si Klenze nesmrtelné dílo

Mnesikleovo ve starých Athénách, k nmu pibral motivy z brány Di-

pylské tamže a z brány Messenské. Prostední široké sloupení, zvení

z dorských, uvnit z korintských sloup se skládající, okrášleno malbami

z bojv za osvobození ecka ze jha tureckého. Po obou stranách slou-

pení tuho zdvíhají se mohutné pylony, a na nich otevené, sloupením

nesené vže. Vedle interesu ist umleckého poutal Ludvíka k této

stavb též interes osobní: bylté druhý jeho syn Oto povolán na trn
nového království eckého. Však nastojte : zrovna den po otevení Pro-

pylají navrátil se Oto, byv sesazen, do Mnichova k otci. Povídalo se,

že Ludvík z osobního hoe strhnouti dá tu stavbu, ale on zvdv
o takových eech prohlásil veejn: „Na tom nezmním nic; to patí

djinám." ')

Za vlády Ludvíkovy byla ješt celá ada pomník na ulicích a

námstích mstských postavena: dle Rauchova modelu socha Maxa
Josefa ped residencí, dle modelu Thorwaldsenova jízdecká socha kur-

tirsta Maxmiliána I. ; od Schvanthalera : Tilly, Wrede, Kreitmayer,

Gluck, Orlando, Westenrieder, Schiller, Max Emanuel ; dle model
Brggerových : Klenze, Goethe, Gaertner a j. — Ale jak bylo možno
souasn tolik monumentálních podnik provésti ? Král soukromé sbírky

své odevzdal národu a mstu k ozdob ; umje najíti talenty vydatn
je podporoval, a sám jsa prvním a hlavním nakladatelem tolikerých

staveb piml tu obec, tu zemi ke spolenému nákladu. A protože ml
veliké vzdlání, rozhodoval o stavbách a plánech s nejdvrnjšími
rádci a znalci, zkoumal svdomit rozpoty, a pi všech nákladných

výdejích nemohl mu nikdo vytýkati, že by hovl zbytenému pepychu.
Jeho šetiMiost s penzi a jeho vzácná skromnost byla píkladná. Staraje

se stejnou mrou o hmotný blahobyt svého národa, neml záliby ani

ve vojenských parádách ani v nádherném dvoe ; co zem jemu dávala,

vracel zase zemi a pedevším hlavnímu mstu.
Bylo tedy zcela dvodným pání, aby tak velikému podporovateli

umn a vd zbudován byl pomník, a to zejména v té tíd, která

nesouc jeho jméno má také tém všecky budovy veejné z jeho doby
a z jeho obtí. R. 1856 Mnichovské obanstvo postavilo se v elo
tch snah. Podstavec pomníku dle návrhu Klenzeova ozdoben postavami

náboženství, poesie, umní a prmyslu. Na podstavci vypíná se maje-

státní postava králova na komoni, pi nm symboly náboženství a práva.

') Srov. Dr. Richard Gadermann: Miinchcn in der neuen Zeit,
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Pomník odhalen 25. srpna 1862, když král prodléval ve Falci. Poslán

mu od plesajícího národa telegram : „Té chvíle práv pokryli umlci
kovovou sochu Vašeho Velienství v nevýslovném nadšení kvtinami
a vnci. Jsou to sice jen pomíjející listy, ale na hlav královského

majestátu Vašeho mní se každá travina v nevadnoucí vavíny."

Vkus syna a nástupce Ludvíkova Maxmiliána II. byl jiného druhu.

Jemu líbil se stedovk, a takž byl zaujat pro umní s romantickým
pídechem. Ovocem jeho snah je v Mnichov tída Maxmiliánova. Koncem
r. 1852 vypracovali Biirklein a Zenetti náležité plány, r. 1859 místo

srovnáno, kanalisace provedena a všecky nesnáze pdy odstranny. Král

lioel touhou po nové tvrí myšlence, vše minulé myslil že od otce

jeho s dostatek bylo využitkováno, proto snil o novém slohu, jehož

základní myšlenkou mlo býti úelné slouení antiky s gotikou. Proto

také již r. 1851 vypsal cenu, aby idea ta njakou stavbou provedena

a rozešena byla prakticky. Vypsán konkurs na plán pro vzdlávací

ústav ; na návrší (Gasteighoehe) na pravém behu Isarském mla tída
Maxmiliánova budovou tou býti ukonena, a ráz budovy té ml býti

vzorem slohu pro další stavby této tídy. Hlavní podmínkou pi kon-

kursu uinna originalita. Odborníci myslili, že itokus takový nemže
vésti ke zdárným koncm. Vypršela lhta; první cenou 4000 zl. po-

ctna práce Stierova z Berlína, ale provedení jeho plánu vyžadovalo

ohromných penz, protož byl odložen. Druhou cenu 3500 zl. dostali

Jan Jalasse v Hamburku, Voigt a Ziebland v Mnichov, architekt Stadler

v Curychu. Práce jejich skoupeny a dány jsou Biirkleinovi, by nártky
dané prostudoval a pak pracoval o nových plánech. Souasn sklenut

nad ekou pohodlný široký most a návrší promnno v park. Teprv

r. 1873 dostaveno povstné Maxmilianeum nebo Atheneum. elem do

Maxmiliánovy tídy zdvíhá se nad mohutnou terasou ve dvou poschodích

krásné sloupení, otevené arkády, ve stedu a na kídlech vztýeny

otevené vže, nad nimiž uprosted obrovská socha bohyn vítzství

kyne mstu vavínovým vncem. Burklein chtl pvodn, aby oblouky

ve sloupeních byly gotické, ale bhem stavby pemnn plán, a tak

zíme oblouky kulaté.

Je jich 33 z erveného pískovce. Prelí zdobeno freskami Pilotya,

Dietze a Echtlera: mezi 1. a 2. poschodím skví se 22 medailon
s poprsími mužv o Nmecko zasloužilých. Po žulovém širokém schodišti

vystoupíme vzhru do pedsín, jež ozdobena svtoznámým Cabanelovým

obrazem potopy svta
;

proti nmu jest Miillerv obraz tolikéž obrov-

ských rozmr : Vjezd Mohamedv do Mekky. V rozlehlých sálech na

právo i na levo nalézá se 30 výtených obraz, na nichž vynikající

momenty z djin lidstva vylíeny jsou šttcem velikých mistr. V arká-

dách jsou freskové podobizny státník, vojevdc a vynálezc. S balkonu

druhého poschodí je pekrásná vyhlídka na msto.
Z veejných budov v Maxmiliánov tíd písluší první místo

bavorskému národnímu museu, které vystavl Maxmilián II., aby bylo

trvalým pomníkem djin, umní a prmyslu, pravým obrazem tisíceletého

rozvoje Bavorska. Budova dle plán E. Riedlových vystavená je 164 m.

dlouhá, sted má dv poschodí, kídla pouze po jednom. Na attice

stedu trní Bavaria se lvem a pod ní nápis : „Mému národu ke cti



Praha a Mnichov. 893

a píkladu." Zevnjšek je dosti zdailým slouením rzných sloh;

vnitní uspoádání, vyzdobení a osvtlení je vzorné. Stny 29 sál
hoeního poschodí ozdobeny jsou 148 freskami znázorujícími hlavní

momenty z bavorských djin; a se v našem novém eském museu
stane podobn! Národní museum bavorské nepodává obrazu o pírodním
bohatství zem, ježto sbírky akademie vdecké mají representovati

Bavorsko co do zoologických, botanických, minerálních, geologických

a paleontologických zvláštností; zde v museu sebrané poklady ukazují

lid a jeho práci, jeho výrobu umleckou i emeslnou.
Proti museu zbudován je palác ministerstev bavorských (Regierungs-

gebáude) v t. zv. novém slohu jako museum samo. Když pak r. 1864
želela zem ztráty výborného vladae, když staiký Ludvík syna svého

k vnému odpoinku ukládal, uzaveno památku Maxmiliánovu oslaviti

dstojným pomníkem, který dle Zumbuschova modelu r. 1875 v Maxmi-
liánov tíd postaven. Na mohutném podstavci žulovém vypíná se 5 m.

vysoká postava králova v rouše korunovaním; pravice drží listinu

ústavy s královým heslem: „Chci míti mír se svým národem," levice

opírá se o me. Allegorické podoby míru, osvty, síly a spravedlnosti

rozestaveny kolem.

Za nástupce Maxmiliánova Ludvika II. neutuchl umlecký ruch

v metropoli bavorské. Do této periody náleží pedevším stavba nové

radnice v gotickém slohu, dle plán architekta Hauberissera ze Štýr-

ského Hradce r. 1867 zaatá, 1874 dokonaná. Základy a pízemek
jsou ze žuly, lámané dílem ve Snirinách, dílem u Deggendorfu, ímsy
a kružby z Neckarskébo pískovce, ervené sloupy z Halleinského mra-

moru. V zasedací síni kolosální obraz Pilotv allegoricky znázoruje
djiny Mnichova. Velikolepá je budova polytechniky (r. 1865— 1869)
s prelím 283 m. dlouhým dle invence Neureutherovy, ve slohu renais-

sanním. Ozdobena jest medailony mužv o vdu zasloužilých všech

vk i národ. Vestibul a hlavn schodišt vyniká architektonikou a

elegancí znamenitou. Od téhož stavitele, tolikéž ve slohu renaissanním

dokonána budova pro akademii výtvarných umní za vítznou branou

pi pokraování tídy Ludvíkovy.

Nový Mnichov skuten zasluhuje obdivu. Jak mnoho tu vykonáno
bhem ne celého století ! Od válek Napoleonských tšilo se Bavorsko

nepetržit pokoji ; s pokojem vzmáhal se blahobyt v zemi. Styk Ba-

vorska s mladým královstvím nové Hellady vzbudil živé úastenství

k antickému umní, štdros umní milovných vládc obrátila se ku
provádní smlých ideál umleckých, z národního vdomí vytryskla

síla, úcta k zásluhám velikánv, obtovnosÉ, nadšení. Za takových po-

mr dailo se dílo znamenit.
Jestliže s touto pízní, která Mnichovu tak jasn záila, srovnáme

neblahý osud, s nímžto Praze po celé vky zápasiti bylo, srdce se nám
seve zármutkem. Nedá se již ani shledati seznam tch umleckých
památek, které za války ticetileté a pak sedmileté dílem byly v Praze

zmaeny, dílem z ní vyvezeny. Pipomínali na p. Beckovský, že dne

21. prosince 1619 z naízení Bedicha Falckého všechny oltáe ve

chrám sv. Víta rozboeny, všechny obrazy a jiné kostelní okrasy ven

z kostela vyházeny a spáleny byly, mohlo by takových poznámek o zkáze

OSVÉTA 1885. 10. 57
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historických památek eských z té doby uvedeno býti více. Ale ani po

sedmileté válce nebyla ada pohrom takových vyerpána. Vk císae

Josefa II. málo byl pízniv umnám výtvarným. „echy," praví Tomek,
„naplnny jsou zíceninami umlých staveb chrámových, když netoliko

kostely zrušených klášter, ale i mnohé jiné zstaveny jsou zkáze dle

výslovných rozkaz vlády, která pravila, že opravování jich iní náklad

zbytený a hospodáství státnímu škodlivý. Tak nakládalo se pi rušení

klášter lehce s obrazy, sochami, náadím kostelním díla umlélio.

Mnoho pedmt umleckých toho druhu pišlo na zmar a spolu s nimi

také mnoho vdeckých památek a zídel djepisných. Císa Josef chtl

i hrad Pražský obrátiti v kasárna, a dal veejnou dražbou prodati

ostatky pokladní komory (1782) a knihovny (1789) nkdy císae Ru-

dolfa II. za cenu starého haraburdí." I války Napoleonské pispívaly

jen k úpadku všeho umleckého snažení v echách. K tomu poátkem
tohoto století obmezovalo se všecko vyšší vzdlání zostováním censury

nad domácími literárními plody a zakazováním dovozu i prodeje cizích,

malicherným pronásledováním muž osvícených. Za takových pomr
výtvarné umní v echách nemajíc podpory nikde, ale protivníky všude,

hluboce kleslo.

Po válkách Napoleonských zavládl tuhý centralismus, a v zemi

naší bujela mrou úžasnou germanisace. S velikým úsilím našich Jung-

mann, KoUar, Šafaík, Palackých a j. vzkíšen eský jazyk, pro-

buzeno národní vdomí ; z dvouvké poroby vstávali k novému životu

chudí, opuštní, stíhaní echové. Nemajíce podpory v rozhodujících

kruzích, nemohouce odnikud nadíti se pomoci, statení kisitelé naši

opeli se jen o lásku vlasteneckou. Praha stala se opt Betlémem

eského národa, z ní hvzda nového života zasvítila do všech eských
konin. Praha jest a zstane pirozeným stedem naší národní práce.

Co pak máme, toho jsme sami sob dobyli, k tomu nepomohl nám
nikdo, ovšem ale pekáželi v díle pemnozí. Jako náš pravidelný život

národní a politický poal až po roce 1860, tak i Praha teprve po

tomto roce, dostávši se ve správu eského zastupitelstva, zahájila novou

svoji dobu
;
poala bráti na sebe roucho velkomstské, a k slavné

minulosti své klásti nové lístky nevadnoucích vavín. I tu jsme napoád
byli odkázáni jen na svou vlastní sílu. Tu pak pedevším naše národní

divadlo zstane trvalým pomníkem obtovnosti eského lidu. Rudolíinum,

ušlechtilá budova eských mistr, z eských penz vystavená, jest pro-

zatím jen zevnjší ozdobou naší Prahy, ježto vládnoucí kruhové „eské"
spoitelny se neostýchají svou nepíze k jazyku a lidu eskému stavti

na odiv. — eská správa Prahy v posledních 25 letech mnoho vykonala

zvlášt pro školství, zbudovavši k úelm jeho celou adu palác, které

jsou nemalou ozdobou msta. Zídila nákladné mosty Františka Josefa

a Palackého, vyzdvihla nákladná nábeží; ulice regulovány a ádné
osvtleny, parky založeny, poátek paroplavby na Vltav uinn. Velmi

záslužné a dležité dílo vykonala obec obnovením Pražských chrám,
mostských vží. Prašné brány atd., jakož i zízením mstského musea.

Bude bohdá staten na této dráze pokraovati a svítiti píkladem svým

mstm ostatním i celé zemi. Lid eský pak nepestane toho býti pa-

mtliv, že pedevším jen sám na sebe spoléhati mže. Musí se pedevším
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sám starati, aby poteby své opatil, aby sám sob nahrazoval píze,
které se mu nedostává ; musí o to usilovati, aby eská šlechta v zemi

naší touž úlohu naplovala, jako šlechta polská, maarská atd., musí
o to dbáti, aby správa zem konen z rukou protivník našich na
stálo pešla v ruce mužv, jimžto na zvelebení a sláv eského krá-

lovství a jeho hlavního msta upímn bude záleženo, a aby rychleji

dohánla, co tak dlouho bylo zanedbáváno, jakož práv stavbou eského
musea iní slibný poátek — lid náš musí dále sám i skrze zástupce

své vytrvale a drazn k tomu pracovati, aby také stát k metropoli

naší štdeji konal svoji povinnost dle míry píspvkv, které mu zem
koruny eské odvádjí.

Kdo s koho?
Kulturní obrázky,

kreslí

dr. Zikmund Winter.

(Pokraování.)

IV.

trhu kik. Žid pinesl na trh též njaké zboží, a kesanští
konkurrenti pustili se do nho, za dvody na dokázání svého

vtšího na trh práva užívajíce pohlavk. Jeden na nho kiel

:

„Zvyjedený ismaheli, co na nás sem dílo nosíš?" A tak se

zaala praka, jejíž konec byl, že potlueného žida rychtá
/ odvedl do šatlavy i s útoníkem. Na es dobráckého lidu našeho

íci jest, že žid, jenž mimo sob a komoe královské stží komu
jinému býval na užitek, vždycky nkterého lidského nalézal zastánce,

kdykoli bývalo zle. ^) Ze šatlavy ob strany dostaly se, když ad na
n pipadl, ped pana purkmistra a pány, kteí konen vc rozsoudili.

V den jarmarení sedli totiž páni konšelé na radní síni od božího
rána bez petrží, tu také obdvali na obecní groš a opasek. Nesedlo
jich ovšem poade dvanácte, ponvadž k nálezu dosti bylo nadpoloviní

') Na pr. v mstské knize Rakovnické z r. 1569 stojí psáno, co svdí na
soud Jan Vetýnko: „Ten tvrtek po sv. Martin vybíraje jarmarení
s jinými stáli jsme ped novým domem, a Jiík promluvil: Perou se! Náš
sklená tepe žida Víta Halíe ! Já vida, že ten žid tak krvavj a ten
sklená že ho tak hanebné tlue, a již že mu nkdo na pomoc z jeho
domu bží, tam jsem bžel a jeho jsem s nho dol strhl, neb sed na
nm tloukl mu hlavou o zem, pimlouvaje mu, pro ho pod ádem a
právem morduje, dal mi to za odpov, že proto, ponvadž dílo na nosí
a na stoluje. Tak jsem já tomu židu ukrvavenému k p. purkmistru jíti

kázal a více jsem ho bíti nedal. Pachole židovo sklo dosti veliké stluené
drželo." R. 1584 sob židé pi císai Rudolfovi vymohli, že smjí na
jarmarky do Žatce, Luna, Litomic. Viz lib. rer. mem. . 326 fol. 242
v archive Pražském.

57»
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vtšiny, ale k obdu picházeli všickni. V ten den byli konšelé tedy

hlavn obchodním senátem, nalézajíce rychle ve pích z trhu ; u vcech
trestních však nemívali nikdaž na spch. Kdo upadl v šatlavu, a si

posedí, než s ním páni zanou jednati — páni zanechali ho v ní, až

se jim vidlo, že zmkl.
Vrátíme se na trh. V stáncích krejovských se nám líbí. V jedné

ádce prodávají se šaty mužského pohlaví, v druhé ádce stánkv
krejovských je strakatina ženská. Pozorujeme tu mužské sukn bry-

kyškové, kabáty sprostší i aksamitové, soukenné s „vyezávanými fleky,"

od poctivic aksamitových pkn otáhlých a tykytou promovaných až i)o

„kalihoty" plátné. V kotcích krejí ženských visí a leží hromada
fetatek, sukn ásné barev nejrznjších, životky krátké i delší aksa-

mitové i harasové. Dvata i ženy bez ostychu rozstrojují se ped
boudou a odívají se, zkoušejíce na sob okem pátravým tehdejší pa-

rádu. Z toho není pohoršení. Jenom veselí myslivci arciknížecí, jichž

pozorujeme tu v náhle nemalý houfec, otáejí se kolem dvat ponkud
déle nežli práv potebí. S hlaholem a smíchem odcházeli v kotce ko-

žišnické; v tom tu chvatn vskoil odkudsi mezi n týž švarný myslivec,

jenž Dornice Beranovic vyloudil ptáka. Pikroiv k houfci, pišeptal

nco, a fotknechti Kivoklátští rozešli se brzy rzno.
Zatím picházejí úedníci jarmarení v stánky krejovské. V první

boud stál a prodával cechmistr krejovský Jan Beran, tatík Dorniin.
Jeden z úedník jarmareních byl kolá Bolehlav, pan tatík Váv.
Ti dva se nemilovali. „Zda pán bh!" kou úedníci mimo Bolehlava.

„Zda pán bh!" odvce Beran hled k úedníkm mimo Bolehlava.

Jeden z úedník nastavuje pušku, do níž kladlo se jarmarené. „Hlehle,"

dí Bolehlav k zlobivosti roznícený, „hlehle, co nám tu a všemu svtu
pan cechmistr v oi strká!" a pi tom prstem dotýkaje se njakých
šat kožíšky pošitých vedl svou dále: „Káže se samo sebou, aby krejí

chlupatými vcmi podšívati nesmli ^) — a hle — pan cechmistr sám
tu má dva, ti odvací kožíšky ze spod s králíky, a tam ten otáhlý

šamlatem hebíkovým jest také ze spoda s podbíšky králiími!" —
A uštpan kone dl: „Snad nemá se víno s vodou smchovati?" —
„Jdi dále, pane sousede," pravil krejí, zlos stží utajuje, „jdi dále,

kdy by se pihodila jaková nesnázka, ví bh, nebyl bych tím vinen!"

Potom obrátiv se k ostatním vece: „On slinami na mne už ode dávna

metá, a tou úštipnou eí u vysokém mozku svém dnes pevelmi se

mýlí. Nejprv toho zákazu o jarmárce na sebe neslyšíme : o jarmárce

mžeme se chlupatých vcí dotýkati; a po druhé dávám každému za

klam, kdo by myslil, že já podšíval králíky — až pijdete v kotce

kožišník, ptejte se kmocha Andresa, ten poví, kdo tyhle králíky

z platu všíval! Zdrávi byli! Soused Bolehlav vždycky vrtocha honí a

rád perád by o mn lidem tak leccos v nos napískal!" Jarmarení
úedníci již táhli dále. Beran dokoniv svou dlouhou e zamávl pra-

vidlem, jako jím krejí nohavice mí, a obrátil se k jarmarení komisi

') R. 1564 udlili purkmistr a rada v Praze emeslu kožišnickému artikule,

v nichž píše se, „aby mimo též emeslo žádný jiný a zvlášt pak krejíi
s vcmi clilupatými podšívati moci nemli pod pokutou jedné kopy gr. ."
Tím se ídili také Rakovnití.
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zády. Jen Bolehlav na odchodnou pravil pl sem, pl tam : „Nevím,

mašli sob povoleno z úadu míti posmíšek?" Ale už taky šel.

Pjdeme jinam. Tu stojí hlouek, klubko lidí. Pantáta njaký
z Olešné má sólo: „Zratil se mi váek," pravil plativ, „ztratil se mi,

nedal bych ho zakopu, chyba toho, co je vnm!" Tak sedláek pravil

už do nkolikráte lidem známým i neznámým. „Nu, a co jest v nm?"
ptal se nkdo se strojenou útrpností. — „Inu nevím, co nade kopy
dv pebíhalo!" — „To škodný vzatek," znlo odvetou, „ztratillis,

ohlásí se to v kostele, ukradenoli tob, je po tom veta v tom rum-
rejchu!" Tak dli nkteí a šli. Za chvíli ml pantáta málo pochodiv

kolem sebe jinou lidí hromádku a zaal už asi po desáté znova. V tom
na druhé stran bud hrozný šum a hluk i dus. „Lotr, zlodj — chyte
ho!" kieno sborem. Pantáta stíhal ušima i oima. V tom dav lidí

div že pantátu neporazil. Honili zlodje. Už ho mají. Nkdo ho srazil

k zemi ranou pádnou. Ošklivé podívání na lovka na zemi se svíjejí-

cího, z nhož krev chlípla a jejž lidé pes to ješt trhali. Bylo to

lynchování v hrubé podob. Sám rychtá pikvapiv pikládal žilou co

moha, a pohunci jeho aspo nohou dávali na jevo, že jsou „právo

uražené." Když pak zlodj ležel za mrtvého, pestali do nho práti

a bsti. Je ten lid jako dít. Ted jim ho zase bylo líto. „Kdo ví, pro

jak malý vzatek zmrhán tu život," pravil nkdo. Souseda kramáka
ekla soused : „Nemáš s sebou levandulovou vodu, abychom trouce ho

na židovinách obživily ho zase?" — „Nemám, pobhnu nkam v dm."
Jiný dl: „Je tžek, ten už sotva kdy pobhne!" — „Pro ucházel

práva a nedoekal?" odpovdl jiný výitkou. V tom tu piskoila bába

a pokleknuvši líti mu v ústa ocet chtla. Hradba zub byla však pevná.

Sám rychtá rozvazoval zlodji ústa pevn zaatá njakým klíem, a

když zdailo se, lily ženy nešastnému lovku v hrdlo ocet, jejž tratil

ihned zase. „Rozkousejte kmín a dejte mu v ústa!" radil kdosi, a

skuten hned naskytla se dobrá duše ženská, která zlodji v tom
lékaství posloužila. Zatím rychtá ohledával sukni zlodjovu a vytáhl

spolu s jinými vcmi váek pantáty z Olešné. „Tot mj váek!" zvolal

sedlák. „Tvj netvj, složí se náprav, pij si tam!" odpovdl rychtá.

Ale smíme vyzraditi, že ve váku nebylo, co by pebíhalo nad „dv
kop." Bylo v nm nco groš a denár. Vtší peníze strkali pantátové

do bot, do opask a panímámy za adra nebo pod sukn. Na rozkaz

rychtáv nesli služebníci jeho zbitého zlodje do nejbližšího domu.

Tam hospodá ho nepijal; aby prý si ho rychtá odnesl do svého

domu. Spoustou lidí tedy vleen lovk na zdraví zmaený velikou

oklikou do radnice. Pantáta mu dal vrný až tam prvod.

U samých vrat ped radnicí kejklíi a tveráci v mumrajích práv
provodili smšné divadlo. Jeden tu stál na prkn zvýšeném, nohavici

maje každou barvy jinaí a hrál krout sebou všelijak na kobzu. Jiní

dva veštli pi tch muzikách vysokým hlaholem :

Od pti v deset let,

matko, dve eš;
od desíti ve dvacet,

matko, dve stež!
ve dvaceti dkuj tomu,

kdo ti vyvede ji z domu!
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Zpv pokazil peka, jenž s tovaryšem svým táhli pecnáku i
plachetnici na rathouz. Plachetnice plichtily se pekarm do emesla
pekouce režné chleby a na trhu je s dovolením panským prodávajíce.

Ale že dnes opovážila se plachetnice míti na krámci též njaký svitek,

preclík nebo žemli, hnali ji pekai do radnice tak tuze, až s nich

pršel pot. Plachetnice to odsedí.

„Za tyhle škorn škopky?" kiel sedlský lovk stoje u prvního

krámce ševcovského nedaleko vrat rathouzních smrem nahoru k domu
Sixta z Ottersdorfu. „Pár stevíc dvakrát šitých 49 groš, pár bot

tchhle — tob by práv byly píhodný — za kopu a 30 groš —
tyhle škopky 56 groš." — „Tatíku, mám škorn skopové za 40 bílých!"

volal švec soused. První ovšem rozzlobil se, jakož to ševci umjí, a

zaal nehorázn: „Co ho odvoláváš, fioutko, co ho piluzuješ k sob?
Vznesu to na cech anebo ti pišiju hned ákou, že se podrbáš I" Druhý

mu zase ihned odmoval slovy podobnými, nevážnými, a do toho hudla

kobza u rathouzu a s ní veštli mumrajové, provozeni jsouce pes tu

chvíli smíchem lidí, kteí sem se byli pihodili. Ševci pestali se hádati

brzy; šlo o kupce. Krajní mistr obrátil se chutn k sedlákovi a po-

padnuv kídlo jeho kožicha povdl: „Chcešli na ten trh vstoupiti,

kmošku, spustím tob tyhle mistrné skopovice za 40 bílých, už ber,

toho mi bh svdek, že na tom škoduji! Zdráv užil, ber!" Sedlský

lovk ješt za chvíli pomnl, co initi, a pak pomalu zul svoje tžké
boty, z nich víšek slámy vysul, a bosou nohou stoje jednou v blát na

rynku, na druhou soukal skopovidi. Smšné dívání. Stoje na jedné noze

a druhou nemírn pozdvihuje hledal tžišt a pi tom klátil se tamo

semo, aby neupadl. Na opanou stranu houpala se kídla selského

kožichu. Švec vida ten boj ekl: „Zpodepi se tuhle na stn, sice se

stoíš a složíš v bláto!" Tatík poslechl, zpodepel se o kotci z n-
kolika kolí a prkenec sbitou poádn, vyzdvihl nohu i skopovici, a

mimo všecko nadání 'vratká bouda i se sedlákem byla na hromad.
Švanda ta piloudila zástup lidí, kteí smíchy se dusili. I zpváci od

radnice pibhli se smát. Tu ležely boty lovecké až do rozkroku dlouhé,

na nich kratší s emeny, boty voskované, boty s taškami, stevíce

skopové, botky kordovanky, pantofle, stevíce s ušima a všelikteraké

jiné zboží poctivého emesla ševcovského, všecko v motanici, a v tom

válel se sedlák bosých nohou, zuiv od sebe odmítaje lat a prkna,

ásti to bývalé boudy, jež ho pikrývala. A vy myslíte, když vkol
stojící všickni se smáli, že švec se zlobil? I to to! švec je losof.

Zeus nikdy nebyl tak kliden jako pan mistr vstavující sob za malou

chvíli stánek zase. Ale to ho velice rozzlobilo, když sedlákovi skopovky

naposled pece byly píliš drahé. „Jsou drahé?" zkikl. „Jdi dál, jdi

k ertu, jdi dál: za námi jsou flekýi, ti dají tob boty se starými

holenmi a novými podpatky za pohubek."

Pjdeme dále krámky ševcovskými až na konec. Tu ejhle, hned za

domácími ševci cizí cínai. Jsou ze Slavkova, a nedivte se, že mrštným

jazykem svým hovoí po esku. Tehdáž byla hranice eského národa

ješt daleko ped humny Rakovnickými. Cínai hádají se s rychtáem,

jenž zlostn pravil : „Zase máte tu nemírné žejdlíky, vždy pece páni

naši nejednou vzkazovali, abyste sem díla Slavkovského žejdlíky, kteí
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nejsou mírni, nevozili. Lni poslali jsme vám žejdlík cejchovaný žáda-

jíce, aby vaši konvái na tu míru dlali, a vy zase nic!" — „Kdo
nechce na míru pi našem mst obvyklou žejdlíky kupovati, a zanechá!

Neloudíme!" hájili se konvái — a rychtá konen také toho zanechal.

My se zalíbením prohledneme jejich zboží, Je tu nkolik hromad talí
vtších menších po 5 groších ; tu je ada nožík, jako svtlo utírají,

po 2 groších
;
podle nich stkví se ada svícn cínových o jedné cívce

i o dvou, veliké mísy pkné rejsované po 1 kop.
Podle Slavkovských konvá sedl Chebský platný, Platnéi

z „Chba" mli povs dobrou, že „dlají dobré a zkušené zbran."

Téhož roku objednali si Rakovnití u nich „na sedm pacholk zbroje

rejharské, aby byla bita na tu formu a spsob jako pánm Žateckým
se dlá."

Hle, tamto Dornika s mateí u šmukýek! „Vítej, panenko,"

volá šmukýka úst velmi dobe broušených. „Paní máti milá, ra kou-

piti spanilé pann tento pkný kolárek!" Máti s dcerou se zastavily.

Stará dí : „Vidíš, že dívka kolárek má, my do zásob nekupujeme. Ale

njaké píro pštrosí ukaž, a ohledáme!" — „Mám a lacino dám, abyste

tu neckli, že my Pražské šmukýky jsme hrub zisku hladovity. Toto
krásné píro blostné spustím vám za 14 groš, dám bez výdlku, jen

abych nco odbyla — tato píra barev smíšených jsou po dvaceti groších.

Tohle žluté by pann slušelo k roušce, a roušky tu mám jako pauiny —
pobledle — roušky se zlatými kraji, náelnice, vnce — tu ten je

iionosný — tu mám rukávce a rozliné titry pannám vhodné, ale

paním také. Ohledejte a zvzte!" Paní máti vybírá, dve skromn
stojí vedle. V tom Váa na jedné stran se vyskytnuv blíží se k dveti;
práv, když jí chtl nco — snad hezkého — íci, obratn mezi oba

vejde švarný myslivec Kivoklátský, uctivé pozdraví mladou i starou,

a ponvadž je to njaký chytrý panáek, pidržuje se matee, kteréž

dí : „Vítej, ctihodná paní. máš zvedenou díviku; dím tak vrn, poznal

jsem ji za chvilku — zvedli jste si tu pannu ku potšení!" Dve se

rdlo. Váa Bolehlav zajiskiv oima popošel nedaleko stranou. Stará

mistrová obrátila se cele k mladému muži kouc: „Jest hodná, jest,

nepim — ale obzvlášt proto, že mateinské napomínání vždycky sob
dobe pedkládala, aby se vyhýbala mužským!" Tak pravila matka
Dorniina, patrno že ne beze špiky. Myslivec ovšem nedal se másti.

Replikoval. Zatím Váa pistoupil smle k pann chtje na ni pro-

mluviti — ale pro zlos nevdl, kterak do toho; panna jako by ho

nevidla. Váa konen shrnul všecky své myšlenky v krátkou ráznou

propov, kterou vyhrkl pann dosti hlasno v samu tvá: „Ti myslivci

nestojí za jedák, však t oškrábou, v!" a již odbhl. Panna za ním:

„Ty rovntyž nic dobrého nejsi!" —
„Vidím," pravil dobrý myslivec pitoiv se mezi mater a dceru,

„že pannin annularis — pkný ten prstíek — není objat zlatým

kroužkem!" — „ekej asu co hus klasu, íkávám jí" odvce paní

mistrová. — „Pkné roušky jako pauiny!" volala šmukýka, u jejíhož

krámce hovor vedli. Dívina popošla naped, o kroej as bylo. „Ne-

utíkej, milá panno," pravil myslivec, „koupím cukrového maáska —
tamhle je hromada cukrových tatrmánk a srdíek — srdíko koupím!"
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Dve se rdlo, ale nemluvilo. Matrona zamítala: „Ba ne tak, vy

fotknechti a lesní z království nejste dvatm nic požiteného, iníte

sob z každé posmíšky, a konec všeho bývá úraz — chodíváte, ne-

hnvej se, šibalsky vkol, také se tu v Rakovníce poád perete —
mli byste se v svou hlavu stydti — a nic vdného mi, žes k nám
se pimísil, neznám t!" Myslivec se zarazil, ale rychle se vzpamatovav,

dl: „Nejsou, paní milá, snad všickni fotknechti královští takoví, já

jdu — neml jsem jiného obmyslu, než dkovati paní matei za zpv-
ného ptáka, jejž jsem na panence vyloudil pro pannu Filipínu." Paní

Beranová zbledla, myslivec pokraoval : „Dík vám obma, byste kdy
chtly eho na hrádku koli, pošlete smle, panna Filipína i arcikníže,

uvidíte, uiní se vám vdk!" A slušn se obma ukloniv odešel stranou

v boudy. Když Beranovic ženské braly se te zvolna od krámu, jala

se šmukýka bublati: „ert sem ty panáky pihodil!" Souseda šmukýka
dala ji šupku k nosu kouc posmšn: „Nu, kmoško, dej drobné!" —
„Však ta stará pávice jich nemá, proto se klidí," rozzlobená odvtila

kmoška šmukýka. Stará Beranová nemluvila jdouc ped se, dve
také ne.

Za chvíli matka pišla k samé sob. „Ty nešlechetné dít," pra-

vila Dornice, „dít na temeni uražené a hloupé, ptákas mu dala?

Nevíš, že kouzla mže jím tob provoditi, abysi za ním bhala jako

pošetilá?" A te hnvem i strachem zahoela tak, že lidé podle nich

jdoucí všímati si toho poali. LMarna nm prosila mamiku za milos.

Tak spolu uinily nkolik rychlých krok. Ob hoely. Dve konen
vidouc nezbytí jalo se — pokud to na jarmárce bylo lze — zpovídati

:

„Paní mater mohu spokojiti — na myslivce nemyslím — já oblíbila

sob — na myslivce nemyslím — ale vždy jen peené vlaštovky po-

žívají se za kouzlo — aby se — mladí za sebe dostali — — a

k tomu strouhají si nehty — a myslivec ani se mé ruky nedotekl."

Matka strnula dvojnásob. „Kdo ti to vnukl? Kdy takový'mi vcmi se

obíráš?" Odpov znla zcela tichounká: „Stará Klaudka mn a Regin
Rejkovic vykládala karty a povdla nám!" Ach, již tenkráte vdla
mládež ve všem všudy více nežli staí.

V.

Na dolejším konci jarmarku kií paní Eva, manželka Uldricha,

mštnína Staromstského, a jí pomáhá dveka. Je tu o nemálo.

Úedníci jarmarení brali obma ženským nepoádné váhy, jimiž vážily

koení. Rychtá kiel: „To jsou pece nerovní gleichové pi tch
vahách — to fortel trestuhodný!" Ale ženské vedly svou. „I co,"

skonil rychtá, „mám moc i metlu lidi úskoné trestati" — a nepo-

meškav podal obojí váhy biicm. „Bodej zdráv byl!" kiela žena,

„dávám ti za klam; pjdu k pánm, nebudou tob vdní; vznesu na

pány Pražany, svoji vrchnost ! Vy tu v Rakovníce o každý jarmark na

lidi leccos jste usnovali! ert mne sem pobídl! Do smrti na jarmark

Rakovnický nepjdu!" A zdvihši ruce kiela ím dále více, jako by

ji nkdo bodal. „Ml, babo, udeím!" volal uražený rychtá mávaje
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žilou. — „Jsili dobrý, ude!" volala Pražanka vypínajíc hlavu i hrud.

Rychtá ji odstril a pistoupiv ke krámci jal se s biici sbírati všeli-

kteraké koení. Kdy by nebyli pišli na pomoc dva úedníci jarmarení

a purkmisterský servus, nebyl by rychtá s Pražskými dámami svedl

nieho. A nebylo divu, že tak tuze se ohánly, když úad bral jim

„kulky muškátové", šafrán, pep a jiné všelikteraké koení v krabicích

a pytlících i puškách poádné složené podle jakosti drahého toho zboží.

Byl tu šafrán s nápisem „katynaus" libra za 12 rýnských zlatých, jiný

s nápisem „katelon" o nco lacinjší. Byl tu kvt dvojí — jeden s ná-

pisem „fin muškátový" libra za 4 rýnské
;
jiný prostší za mén. He-

bíek tu složen taky jeden „fin", druhý hrubší, libra po 3 rýnských.

Pepe mla bába také nkolikero. Jeden v krabici nadepsán byl

„cauri", druhý „lizybony", libra hnedle za kopu. Vidti z toho, že to

byl vzácný krám, a pochopiti lze zoufalý hlahol kupcové v trest pro-

padlé. „Nehampejsuj," volal na ni rychtá Šmardoch všecek bez sebe,

„pojd! hned ped pány, ti zpsobí pokoj a ochlazení!" — „Pjdu —
však se dobe najdu se svým koením i vahami, vím kolik mám v re-

giátíku!" A šli. Pražská paní cestou hlaholila poade, jenom že už

ne sopránem kovovým než siln nachaptlým. Obchodní senát Rakov-

nický vyekl ortel, aby váhy a koení s obma ženskými zstalo na

práv : váhy a kulky muškátové s ostatními plody horké Indie nahoe
v „aumae bílé" a ženské dole za míží za njaký den ^)

Na trhu zatím šum, hluk, vava. Nejvíce skupeno jest žen všech

stav, svobodných mšanek i poddaných kmetien sedlských, z kraje

daleko vkol píchozích, u kotc platonických. Tu leží plátno bílé

i erné v trubách. Dovídáme se, že štka kmentu nejlepšího je po

12 kopách míš., loket plátna obyejného že pimují po dvou groších

(20 kr. našich); v kotcích vedle leží hromada hotových cejch, šatstva

ložního, prostradel, runík, ubrus a jiných vcí vinutých ; v jiné

kotci složena útení píze i osnovní, a vidíme, že ji neprodávají jinae
nežli na kameny. ^) Tamo smlouvá a trží sedlská žena košili. Majíc

na výbr bu režnou vzíti bud bílenou anebo i kmentovou, nebée
sob nejhorší. ^) Košili bílenou prodávali za kopu.

Jdeme podle krámc epáek a toboleník. U tch vidíme

tobolky, srdeníky na etízcích i bez nich. Vedle nich je bouda pa-

') Ta vc udala se skuten. Viz knihu list poselacích v arch. Rak. na
r. 1568, kde psáno: „Pánóm Pražanóm Staromstským, Pímluva za Evu,
manželku Uldricha mštnína vašeho a dveku její, aby jim koení,
kteréž pro nepoádné váhy, jichž pH rainule'm jarmárce našem užívaly,

0(1 ouedník našich vzaté navráceny byly, jsme v uvážení svém mli

;

i a pi vahách tch nerovní gleichové se nacházejí a takové vci, jimiž

se lidem pi trzích ubližuje, nemají lehce váženy býti ; však mnoho sob
vážíce pímluvy V. Msti takové koení v krabici zapeetné po poslu zase

odeslati jsme poruili, tch pak váh obojích za sebou jsme zanechali.

Pátek po sv. Mikuláši 1569.''

^) Kámen byla váha dvaceti liber.

^) Známot, že pepych u nás býval veliký. Snmem zakazováno sedlským
lidem, aby nemívali látek zlatem tkaných, holandského plátna s kraj-

kami atd. Balbin dotýkaje se toho dí, že za jeho asu (17. stol.) byl by
ten zákaz smšný. Víme. Tenkráte sedlský lid namíral hlady. Srovnej

Pekl. 615.
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sirova. Pasy visí tu prostiké harasové i tykytové dražší, aksamitem

vybité a pkným dílem „ormpantovým" zdlané, nejsprostší jsou pasy

hostinské. Všecko to zboží není vlastní prací eského pasíe : dnes

o jarmárce smli pasíi prodávati i pasy Norimberské. Mimo jarmark
byli by z toho mli nesnáz.

Mezi kotcemi konají se schze lidu a snmy: venkované z vesnic

od sebe vzdálených shledávají se tu a o dlouhé zim, o jalovice,

krtinách, obilí a jiných dležitých vcech sob na vzájem povídají.

1 dveky „slouhy" v Rakovníce, které zjednávaly se v ty asy na pl
léta ze dvou kop a na stravu, potkávají se i vítají se s lidmi z rodné

vsi, shledávají se na jarmárce s otcem, mateí, s bratry a sestrami —
nkdy i s hochem, jehož leckterá na panské služb již dávno nepomní.

Dlužníci shledávají se tu s viteli nechtjíce. I v té píin nastávala

leckdy rychtái tuhá práce. Vitel žádal na dlužníka stanného práva,

což s velikým hlukem nkdy šastn provedeno, jindava dlužník rychtái

i viteli práskl do bot. ^)

Odpoledne pijeli na trh vkolní zemane s manželkami a dcerami

svými. Z erveného Újezda pan Jan, ze Všetat pan Jiík Zvst, z Pí-
iny pan Žibid zvaný z Bolu, z Petrovic pan Radslav Dlask a nkteí
jiní ješt. Rakovniané jich nemívali rádi. Bylit s nimi stále na tuhém

sporu a peasto i na žalobách, že ti sousedé nesousedští vytírají

Rakovnickým pastvy a jim, tichým lidem, všelikteraké tropí nesnáze.

Urození páni rytíi prošli jedenkráte jarmarkem po celé délce

jeho a stoili se potom do hospod, žen a dcer v trhu zanechavše, aby

nakoupily, eho potebí na statku. Paniky obstupovaly nejvíce kotce

Pražských obchodník, pebíraly, vybíraly, velemoude dlajíce, jako

by se jim vci nelíbily kusá nic. Tu jim byl mochejr sleželý, tu jim

bylo dílo málo bytedlné, jiné zase drahé, jiné nesliné. Poddané kmc-
tiny se urozeným paním uctiv vyhýbaly a mnohá jim líbala ruku.

Rychtáovi pochopové v tom cestu si razili úsiln šourem kotcemi,

dva vlekouce tnu s rybami a jiní dva nesouce pytle s ímsi, až jim

v patách tlouklo. Za nimi šel obchodník lom rukama. „Jsou to Magde-
burské tuny herynk, já je stržil vera v Most za hodné, za hodné!"

A za chvilenku zase: „Nastojte, já je koupil na poádném skladu

v míst vejsadním, a te mi je pobrali za nehodné!" Ale rychtá
s dráhy chvatn pímo k radnici smovali, kamž všedše ryby z tuny

i s pytle hned za vrata vysypali. Spousta lidí za nimi. Sotva ješt že

muž, jenž kupil v rybách, do radnice vešel, pimekl biic vrata. Stíraje

pot s ela rychtá dl kupci: „Pijmi to k sob vol nevol, rád neád:
nehodné ryby sebrati musíme. Tvoje plalivé kiky po rynku ani tady

neponesou platnosti. Ale co tob dím ! Ryby sic dostane rasovka, ale

ty obdržíš na n vysvdení. Mladší písa ti je napíše hned, pojd na-

horu se mnou. Na to vysvdení, budešli míti dobrého pítele právního.

') V knize rychtáské Rakovnické stojí na r. 1580: „Vondra Kunrát dal

právo stanné na Martina ze Lhoty pro 6 strych ovsa, ale jakou jest

trmaku proto ml, aby mu nahrazeno bylo; spativši ho Mariin v mst
tryskem z msta ujíždl, za méstem sotva ho zhonil ak pod ním lapil."

Toho kon mu sebral s vdomím rychtáovým, obstavil ho, a to je „stanné"

právo.
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dají tob Mostetí ryby jiné a budou se vdti ped budoucím zlým

uchejliti, aby neškodovali zase!" toucí už pozoruje, že ped temi sty

lety zdravotní policie v lecems lépe se ohánla nežli naše. Nechme
jich v rathouzu -— kupec snad se spokojí — pojme na trh.

Hle tu krámce emenáské. Visí tu „rystuky" po nmeku i po

vlásku zdlané i jinaí obyejné, náhlavky s otží, pochvy, náprsníky,

kus každý po kop a nco málo nad to. Popruhy vlaské po 1 4 groších,

popruhy kížové po 10 gr. a rozliné uzdy. Podle emená zasedl

jediný sedlá z Plzn. Na krám pozorujeme sedla formanská, mysli-

vecká, koovská, chomouty, „holstroky" k runicím, „šlejdra" k po-

strakm a jiné užitené vci.

„Pane ote, bodej zdráv!" volají tu, volají onde. Ohledneme se.

Aj — pan dkan Jan Žatecký s paní manželkou svou a s drobotinou

dosti etnou pišel po nešpoe taky na trh. Kluci jeho skotaili, a

dvátka nesla si „pupy" z jarmarku. Nkteí lidé staí mladí líbali

dvojctihodnému knzi ruku, kterou popadli. Kráel pán dstojn v šeré

kuklici a pod velikým širákem vlasatým. „Bodej zdrávi!" dkoval pí-

vtiv a s nkterými pes tu chvíli i na více slovíek se zastavoval.

Paní dkanka tu a tam také promlouvala se sousedami. Ped kostelem

stálo nkolik krosna, kteí na prodej vyloženy mli mladé zajíky,

vejce, indiánské kohouty živé i zabité, vykrmené i hladové. Nejdráže

ovšem prodáván indián, a to po dvou rejnských. Krmný kapoun byl za

polovici. Paní dkanka tržila indiána, pan dkan zatím hovoil se škol-

ními officiály, kteí se mu v cestu nahodili. Kráel s nimi nco dále

k zákostelí, kde na vozech složeno bylo obilí k trhu. Když jal se

u samé vže o dva strychy žita po kop a o strych ovsa po 16 groších

smlouvati, vytratili se officiálové školní od dstojného muže honem v trh

mezi ženské. Bylt tehdejší officiál školní práv takový jako jsou nynjší

školní officiálové, pokud jsou mladí : pkné zajisté dve jest jim milejší

nežli deset strych žita. Pjdeme také

Konec trhu je v zákostelí. Je tu trh dobytí. Blízko koše, v nmž
hubaté ženy v louži bincem bývaly spouštívány, stál skot, a ku brán
blíže stáli kon. Slyšíme hovor. „Dv kop za tuto kravku — to je

chrastí a ne dobyte oupravné ani hovado k bití hodné. Jdiž mi ! Dv
kop!" — Mezi koni jest náhle šum. Njaká sváda? Rychtá tu stojí

nedaleko fary se svým dvostvem nectným, jež sápe se na lovka ja-

kéhos klisnu vedoucího. Vc vysvtlí se ihned. Ze Strašecího pišel po

poledni na jarmark rychtá s jedním sousedem pohledat kradené klisny,

srsti vrané, jež mohla dobe cenna býti na 13 kop míšeských. Rakov-
nický rychtá jim posluhoval, se byl. Te práv stihli klisnu i lovka
selského, jinopanského a neznámého. Vrhli se tedy na nj. Rychtá
Rakovnický pravil: „Mocí práva obstavuji tuto klisnu za kradenu."

Sedlák chtl mluviti, jazyk mu nesloužil. Zatím soused Strašecký ohle-

dávaje svoje zvíe ml patrnou radost. Konené sedláek ubohý rozvázal:

„Já ji koupil za svobodnou te nedávno od žid dvou — ti židé jsou

tady nkde, já ji koupil za deset kop za svobodnou — bože, snad

nebudu o ni oloupen?" — „Nešlechetní jsou židé," vece rychtá, *)

') Mohli bychom sta píklad podobných uvésti, kterak židé všech krádeží

byli hlavní podporovatele'. Tu postaí píklad, jenž se stal o jarmárce
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„já ti rád vím, pjdeme po nich, poj s námi, abys je poznal, a

dojdemeli jich, pijdeš zase k svému." — „Umuený pane bože!" sedlák

naíkal, „ted i zdá se mi, že mne židé i v penzích ošidili; já platil

mincí zlatou zlámanou — však budou tu kteí svdkové — židé nechtli

uherský zlatý zlámaný jinace vzíti než za pl druhé kopy a rejnský

za kopu — mn to bylo hned málo — ale klisenka se mi líbila, ob-
toval jsem a ted mám potratiti všecko ! Páni dobí, mjte utrpení, jsem

lovk kmetcí, lovk poddaný, nešastný!" Ale rychtáové ho nedbali

;

mlit jiné starosti. Rakovnický dl Strašeckému : „Vydal ti njaké
znamení soused váš, abych jist zvdl, že klisna jest jeho a že se

na tom nemýlí?" — „Vydal, vydal znamení, pokej, ekl, že má boulu

malou nad uchem, pohleme!" tak vece Strašecký rychtá. I pohledli,

a klisna nemla nad uchem nic. Na tak spletitou vc tu byli páni

v rathouze. Rychtá Rakovnický nerozpakoval se dlouho. „Pojdte se

vším všudy do rathouzu," pravil, „tam páni o tu vc na míst postaví —
nepla, sedláku, dostaneš list fedrovní od pán, tam tob napíší, jak

se ti tu zvedlo, a s tím listem budeš honiti židy, — nepla, každý

žid paduch, nemls s židem tržiti — poslechni — na ten list každý

rychtá tob ty židy obstaví a do posady dá a potom budeš moci svého

na nich právem postíhati. Nepla, možná že je dopadneme ješt dnes,

však nebudou daleko, ti loti procházívají po obchodech vsi kolem kol,

l)udeme míti pozor. Pojme!" Strašecký rychtá se smál: „Že lotíci

nepili litkupu! Kdo ví, kde podli se!" Celá kupa lidí šli s klisnou,

sedlákem žalostícím, obma rychtái a sousedem Strašeckým do radnice.

Jakž doteno, tam dostane sedlák, jenž bona íide koupil, list fedrovní,

aby jím honil žida. Zdali ho došel?

Nebe ozlatlo, veer už tu, kramái a všelikterací obchodníci

skládají, ženy hubují. Psí pokolení stehouc krámce a vozy štká hor-

liv, — Pjdeme do hospody.

VI.

Ale do které? Jest jich tu jen na námstí veliká moc a mimo
to pemnohý várený mšan dnes pivo na ep má za píinou jar-

marku, k emuž nkterý vnkem, jiný celým smrkem satým lidi zve.

Nás loudí hospoda na severní stran rynku skoro uprosted položená,

kde nyní íkají „u orla." Ta byla „domem svobodným," mlat ode

dávna nadání královské, že všech bemen k obci je prázdna i osvo-

bozena všech jiných povinností a sbírek. Sem nesmíval vstupovati

rychtá — tehdejší mstská policie — a protož býval „svobodný dm",
na pohoršenou opatrných otc mstských, brlohem nejvtších pijan a

rvá, „tverák a všelikterakých lamfejsník." Ale z mšan sem

chodili nejpednjší také, ponvadž tu vezdy bývala švanda. Sem tedy

pjdeme. Cestou namanují se nám dti kramáské, skoro istovanit

r. 1576. Píší Rakovnití toho roku totiž staršímu Pražských žid Noskovi,

„že židé Mánes a Pines na jarmárce koupili kožich kradený od Simona
Hály, jenž pro to konce vzal." Kupiál z tuho roku v arch. P»,ak.
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nahé, žebrajíce nebo co kde lze kradouce. Tma uléhá rychle na vysoké

štíty dom a ím doleji, tniji. Vcházíme vysokými vraty do prjezdu

a stranou v právo po dvou schodech vstupujeme do sín plné lidmi

hlaholícími a všelijak pestrými. Tu sedí mšían, tam kramá, tu e-
meslník, tam ováci. V kout na dvou prknech stojí dva lidé. Jeden

hraje na houslích a druhý ve njaký epos o Turkovi, bezbožníkovi

rouhavém, kterak nesíslné národy sob podmanil a zmordoval množství

král, pes jich zíceniny a tla cestu sob k nám pipravuje, kesanské
ženy jako stádo na trh vlee do Konstantinopolis — a jiné podobné

hrzy. Za ohromného hluku není ovšem rhapsoda mnoho slyšeti ; ale

bylo ješt he: hluk zmnil se v pohanskou vavu. ezníci s ováky
zaali se na sebe „posejpati." Sápali se, jakož z knihy rychtáovy

(r. 1571) vyísti lze, pro to: Vrchní ovák Hons chtl, aby ezníci

s ním hráli. ezníci práv hráli „umflaku po jednom penízi do n-
kolika bílých groš na dopíjenou." Tedy co vyhráno, propito. S ováky
ovšem ezník nebyl by hrál živou mocí. Považoval je za horší sebe.

Mimo to byl mistr ovácký Hons kovaný Nmec, a echové Nmce
utlaovali už tenkráte. „Neuml s ním žádný mluviti nmecky než Po-

lednovej Jakub," tak stojí v knize. A tma dvm;i sešla se sváda. Hons

ovák poznav, že s ním ani s jeho tovaryši ezníci hráti nemíní, vyvrhl

dva tolary, tískal jimi o stl a kiel: „Což jsou mé peníze horší?"

ezníci hráli, ani muk. Hons zase: „My jsme dobí lidé, a tenhle tuhle

je ezník!" A te bylo boží dopuštní. Jakub Poledne vzkikl od

ostatních: „Co je ezník?" Ale drzý Nmeek definici vdl ihned:

„Já jsem ras, a ezník rovn de jako já!" Ale tato opatrná stylisace

od „já" se zaínající nezporaohla. Jakub dal mistrovi jednu v hubu.

Tovaryši ovátí vstávají. Jeden z nich kií: „Du bist kein Eisen-

beisser!" Jakub mu oplácí njak divn: „Ty taky nejsi zeman!" —
a už se chytili a mleli. Hons vyskoil oteveným oknem — všickni

ezníci za ním. Ucházel z msta — oni v patách dali se po nm.
Jakub, jediný umje nmecky, volal: „Hons harr, Hons harr!" Ale

Hons ujíždl branou po mostku k rybníku. Na cest rychtá se hodil

k tomu a bžel s druhými. Ve tm ta honba vlastn pro nic za nic

byla velice píšerná. Piprchnuv k rybníku, Hons co by jím stelil,

vskoil ve a ve vod bedl až do hrdla. ezníci a publikum zstali

na behu. Nkteí pinesli z chalupí blízké hoící lou. A v tom chabém
svtle poznali, že Hons chce rybník pebesti — honem tedy nkteí
pedbhli ho na onu stranu a nedali mu ven. Tak byl Hons v pasti,

ale ven nešel. Házeli kamením po nm, ale v pološeru bylo nesnadno

„trefiti do erného." Takž trvalo divadlo divné až do té chvíle, kdy
ezník Kfelí se zul a s dobytým kordem Nmce vyhnal, jejž pak
rychtá jako zmoklou slepici odvedl do šatlavy.

Na cest pipletlo se nkolik myslivc k prvodu. Pjdeme s nimi.

Jdou do hospody v rathouze. Dobe tak! Pozorovali jsme už na jar-

márce, že myslivci mají njaké obmysly tajné, v rathousní hostnici

zvíme snad více. Hned podle vrat v radnici je komora hospodyn —
šenkéky. Panímáma výten zdravá stojí u komory a zevluje na to,

kterak rychtá vede zmoklého Honsa nahoru za míž. V tom pistupují

k ní ti myslivci. Šenkéka ochotn ihned otevírá komoru a vchází se
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všemi temi do ní. Jeden z myslivc rozkreše ohe a rozžehne lojovku

na polici stojící. Druhého z nich, jemuž ostatní dva dávají patrn
pedek, známe : ont vymodlil na Dornice ptáka, na trhu chtl jí

za to koupiti maáska. Ten myslivec jal se ptáti: „Kolik?" — „Já

tyi!" — „Já šest!" tak znlo v odvetu. — „Dobe, dejte v posadu,

a na noc odvezeme!" pravil tazatel, a te obrátil se k šenkéce: „Milá

paní, vezmi portugalský zlaák, jest za šest kop — a mj na všecko

pozor ješt nkolik chvil až do odchozu našeho. Zaže každý úraz

deset noh') od této komory!" Šenkéka zachrastila svazkem klí a

mávla rukou kouc: „I bez té mince bych pánm vrn slouha byla!

Nahrazuj vám to pán bh — pkná mince — netrute se zbytenou
starostí, já komory budu šetiti pilné!" — „Jakos prve piln šetila!"

dl štiplav pední z myslivc. Hospodyn však bránila se : „Milý pane,

prve bylo jinae. Dvka mla klí od komory, a vejstupný Bolehlav,

lotík mladý, dral se za ní sem, já zatím posluhovala na hostnici ne-

vdouc, co se dje zevn — a nešlechetný lotras dovdv se nkterak,
že fotknechti chovají tu zpvavé ptáky, vrhl se na posadu jako pošetilý

a bera ptáky v hrs již je vypouštl na dvr, Kíkal, že se neho
mstí, ale nevím eho. Já ho vyhnala a dvce vzala klíe. Bh zachovej,

abych jinae mluvila než pravou pravdu. Ted už dohlednu k pochvale

vaší, dovte se mi v tom!" — „Však my to potutedlnému zrádci ješt
pipomeneme!" pohrozil pední myslivec.

Zatím oba druzi jeho vyjímali z brašniek ptáky a vpouštli

ospalé a zpitomlé zpváky v posadu k ostatním, jichž tu bylo drahn.
„Ale kterak jste zpsobili sob kois'?" ptal se pední z myslivc,

když byla hospodyn povyšla dohlédnout na sí. „Jako bylo rozkázáno,"

odvce jeden uctiv, „nkde jsme ptáka na bab vyklamali, jinde na

dveti, nkde zaplatili bílým grošem a jinde zhola vzali jménem
J. Msti arciknížecí, jenž je toho msta vrchnost. Když pak mužští

zaali se vraceti z trhu, zanechali jsme lovu. Tou posadou patrno,

kterak ti mameluci zdejší házeli slova u vítr, nechtjíce na hrádek

vydati pták!" — „Jsou kivdomluvni a nepravdiví. Tohle bude jim

na stálou pam!" pohrozil v odvetu pední z myslivc se zálifeou po-

hlížeje ješt za nkterou chvíli na ptáky a obstupuje klec, pi emž
lojovka posluhovala mdle. Konené na odchod dl: „Schystajíce vz
naložte, až budou asi ti hodiny na noc, posadu na, dobe pikryjte —
vstává vítr, jen aby nepršelo. Ty šelmy psali, že pro nepítomnost
mštnín nelze pták odeslati — dnes a vezmou sob každý z nich

v rozum, kterak práv pro nepítomnost mštnín jsme pták došli

dobe do pl druhé kopy!"

Netrplivá hospodyn už tu byla s klíi. Nedivme se, hostí mnoho,

a hospodyni jest dohlížeti dvekám posluhám. Vejdeme na sí. O plných

stolech tu sedí a pijí všelijací lidé. Jiní procházejí mezi stoly semo
tamo. Chutn bhají dvata hospodáe rathouzního v tom chomái,
nesouce v každé ruce hromadu cínových konviek a hubatek. I tu jsou

na stolech v devných svícnech moudící lojovky a protož je v síni

Rembrandtovské šero. U samých dveí stojí hranice prkenná, nevysoká se

') My mili ilo nedávná na stopy, staí na nohy.



Kdo s koho? 907

zábradly, na níž vládne hospodá piln píše kídou árky na „aumárku",

spolu s ním tady stojící, anebo lidem, pes ulici „na odlívku" pro pivo

chodícím, naezuje na vrub a pi tom všem ješt nalévaje mnohým zá-

bradla obstupujícím pálené víno ili, jak my íkáme, koalku.

Pes to šero vzpomenuté postehujeme brzy, že spolenost je tu

o nco lepší nežli ve svobodném dom, ale pes to pozorovati lze, že

stejní lidé sedí u stolu jednoho, s druhými obecenství nemajíce. Tak
bývalo zvykem a udrželo se až po naši dobu v nkterých škrobených

spolenostech našich. Dobe poznáváme po šatu a nadutosti usedlé

mštníny, mezi nimiž hlavní slovo vede starý Bolehlav. O stl dále

ješt sedí mštníne, z nichž ostrým jazykem vyniká starý Beran. Dále

vidíme stl zeman, kdež nejvíce a nejhmotnéji mluví pan Slavibor ze

Všechlap, zeman, jenž v Rakovníce sedl na dom šosovném a s nímž

proto Rakovnití na štíru bývali nejvíce. Pi jiných stolech pozorujeme

kupce cizí, a dále v kout hovoí vespolek nco selských lidí. Pi
samých dveích je o plný stl kupa myslivc, kteí pijí ervené víno

žejdlík po 10 denárech ili penízích. Vtšina sedli v pkných roz-

právkách, ovšem že každý rozprávl tak hraotn, kolik stailo hrdlo.

Ostatní hosté hráli tu v kostky, tam v karty. emeslníci u jednoho

stolu hrají o konviku piva, jiní o groše. Dva zemane hrají hazardní

„fanc" a na odiv vysouvají pes tu chvíli na stl uherské a rýnské

zlaté. „Dones! Pivo!" kií se odevšad dvekám, sem tam se mykajícím

a po mínní hostí netrplivých mdle posluhujícím. „Mašli co lahodného

pojésti?" volá ten tu. — „Pines topinky!" kií se odonud. Ti tam

jedí epu z mísy tyi najednou, onen žvýká Rakovnických peka svitky

a hubuje, že jsou houževnaté. Soused jeho pojídá hcrynka na pánvi

upeeného a jiný zase mlaská pojídaje kerple anebo štiky kus poádné
opepený. Je tu hovoru, jídla, pití o závod. Stále picházejí jiní a jiní

do sín již nabito. Novému píchozímu dávají ti, kdož ho znají neb

o nho stojí, poctu. Jeden totiž vstává a se stolu hubatku vzav podává
ji píteli. Tím pipitím do své spolenosti ho pijímají.

Kdo by se jen tak man tomu všemu díval, nepoznal by, že mezi

stoly jest korrespondence. A byla. Podle Bolehlava sedí cechmisti a

starší cechu koláského i kováského; podle Berana sedí krejí. A ta

dv nebo ti emesla se štípají už drahný as. Sváda nebude z toho

snad zlá, nebo vtšina písedících ei vedené odbývají smíšky dosti

dobráckými. „By nebylo vdc!" volá Bolehlav krejím: „Vy krejí

musíte býti soukeníkm i kožišníkm poddáni!" — „erta," zní odvetou,

„vy kolái zas kovám!" O se dále slovy poíkali, nesnadno íci, nebo
u trnu hospodáova ped zábradly jal se dlati nekesanský hmot
jakýs venkovan v kožiše višovém, jsa pivem i pálením zpit. Nedivme
se! Bývalo v mstech nepkným zvykem, že neuvážliví mštníne sel-

ského lovka perádi uštipovali, posraíšky z nho tropíce. Venkovan
ve višovém kožiše byl z Lašovic a pijímal dobrácky všecky ei za

bernou minci. Konen urazili jeho Lašovické vlastenectví. eklit mu

:

„Ty chlape okoptná, když jest u vás ona starobylá zvyklos, kterou

zovete z hloupého sedlského rozumu kdouškání, to si otluete palice

v jizbách zaoudné nejprv a o posvícení zase, že?" Sedlák proti tomu:
„Vy stevlíkové mstští, mluvíte slova špinavá, hledte sob, hledíte jen
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svým synkm a dcerkám, jež asto nedocházejí eského groše do roku!

Jste zrádci naší cti!" A popadnuv skleniku se zábradla, dal jí o zem.

Nkteí z poštvák se smáli, jiní se durdili. Venkovan shánje rovno-

váhu spolehl na nejbližší stl. „Hlcdiž," zkikl jeden z mšan prudce,

„a nesvalíš konviky!" — „Nesvrhu," vece venkovan, „a kdy by, mám
peníze tak dobré jako vaše !" — „Svržešli, budeš bit, to záplata bude !''

zvolal jiný mšan, praku vyhledávaje, „naokls naše panny, chlape —
a co na mne tak tuze hledíš?" Jiný do toho: „Vidíme, jakých spsob,
posunkv a povahy jsou lidé sedlští, když peberou!" — „Proti slunci

bych písahal, že nkterého mšáka pozlatím!" kiel z plna hrdla

sedlák. Tím sváda došla rázného konce. Nkolik ran padlo sem, padlo

tam, a naposled nkolik statných paží popadlo sedláka nohama i rukama
tepoucího a vyneslo ho ven ped radnici. Tu ho sebral služebník

rychtáský. Sedláek dán do posady až do stezví.

Když byla exekuce provedena ^) zaal se šum v hospod znova.

Nejtišeji bylo u stolu mysliveckého. Pední z nich, ušlechtilé postavy

i spsob muž s ernou bradou, maje po boku kortulá stíbrem umle
položený, jedl práv z cínové mísy „candát", k emuž víno pipíjel

z konvice dosti obšírné. Ostatní sedli o stl v tichých rozprávkách.

Vstoupil na síni Crinitus, básník, písa, sládek. „Vítej, vítej, pane Da-
vide!" voláno ze všech stran. Tu i tam vystupovali nkteí, aby mu
dali poctu pivem i vínem. David všude maliko pipil, aby neurazil.

Pišel ke kolám. „Povz nco bystrého, nového, Davide!" zvolal

Bolehlav dávaje písai poctu. „Nejbystejší vc jest," odvce s divným
úsmvem básník, „že mi nkterý ze švarných myslivek vyfoukl velmi

milého ptáka z klece. Moje Zuzana zanechala vetché babky doma, a

myslivec rozehíl pod dobrým fochem bábu tak, že mu vydala ptáka!"

Obrátiv se k myslivcm za obecného ticha pokraoval David : „Nu,

dobí páni, nezaínám zlé vle, nechci ani vdti, uinnoli to z moci

nebo z práva, ale to bych zvdl rád, kdo z vás mi ptáka vyfukl?"

Myslivci se usmívali. Pední vstav poklepal panu písai mstskému na

rameno vece : „Milý pane notariuse, psali jste touhle vlastenskou rukou

svojí Jeho milosti arciknížeti, chtjícímu od vašich spolusoused ptáky
zpváky v dar, že pro nebytí doma mšan vašich nelze odeslati pták
na hrádek, my pišli z rozkazu pán, když neposluhovali jste vrn
a upímn, abychom si posloužili sami s fortelem — práv v nebytí

vašem doma získali jsme pták na kopy. Nu, nu, nemra se, pane

notariuse, už vám nezbude nežli abyste vy i sousedé oloupení tomu

') Za tehdejších dob pívalo se velice mnoho. Což divu, že scdláci na ten

konec peasto do msta chodívali, až to r. 1596 Kivoklátský hejtman
tm, kdož v Pavlíkov, Hvozd, Lubné, Lašovicicb, Ryšín, v Lužué,
Lišanech, v Krupém a v Knéževsi byli hrádetí poddaní, zapovdl

;
psal

Rakovnickým: „Maje zprávu, že lidé z nkterých vesnic na velikou záhubu
živnstek svých doma ddin nezdlajíc pi msté vašem s komi svými
spolusousedm vašim dlati, vorati a poteby forovati se neostýchají a pi
nich se velmi mnoho dlužiti a co za celý týden s hovádky svými vydlají,

to na jeden den zase tu v mst propijí a promrhají, a mnozí nedbalci

nemajíc v mst nic initi naschvále na užívání tam chodí, nkolik dní

a nocí v mst zstávajíc, pijí a žerou." Na konec hrozí, budouli je pe-
chovávati, císaem. R. 1596. Mstský kvatern Rakovn. . 12.
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tveráctví se srden zasmáli. iním tob na zdraví a všem vašim

pkným pannám a paním pipíjeni na celou!" A pi tom zdvihl obšírnou

konvici nad hlavu a pil rudé víno douškem velikým „na celou."

Crinitus — Vlasák — pívtiv se smál. Nebyl zlý lovk. Myslivec

mu podal honem íši jinou, aby také inil pipíjeni. Tehda byl Crinit

mladý muž a ohnivý a spolu básník, a takoví lidé od jakživa, rádi

právají ženskému pohlaví všeho dobrého. Vzal pohár latinský básník

a zdvíhaje ho nahoru povdl na poctivos paní nkolik slov latin —
a potom vypil všecek.

Od zemanského štola ozval se hrubý zeman Slavibor ze Všechlap

:

„Hle, pane písai, na ženské pohlaví umíš tady dobe volati a laskav

býti, aby t slyšela te tvoje paní Zuzana!" A obrátiv se k sousedm
volal posmšn : „Tady váš písa dobe v píšalu píská, ale když tu

byl lni císa, to ho vítal kepsky! Vte, mluvila, když byl císa

v Praze, vítání své vdova *) od celé liromady vdov daleko oupravnji

než váš notarius!" Crinita polila krev na tvái, ale neekl nic. Nkteí
z mšan — nejchutnji kovái a krejí — popadali tesáky potrhujíce

jimi, ale neobnažili jich. Slavibor rozvalil se na židli pohodln a roz-

táhnuv nohy široce díval se se smíchem mšanm horlivým. Pední
z myslivc zvolal: „Milí pánové, zaínáte svádu z boha darmá, iním
radji pipíjeni Rakovnickým paním!" — „Takte práv, takte práv,"

volali nkteí uvážlivjší radostn — jiní však hovoili bojechtivé:

„Zemánkové chtjí posmšek na nás uvésti na všecky." Jiní opt: „Za
sto hrom se jich nebojíme!" Zatím Petrovický pán Radslav popadl

Slavibora za ramena a pišeptal jemu zlostn : „Molhalt, molhalt, ^)

nebudeme s n, nás je málo, dostaneš co proto!" Myslivci pipíjeli,

vtšina mštnín také pipíjela, a rozvadní kohouti byli pehlušeni.

Šenkéky s plnými i prázdnými konvicemi i plechái dovnit schváln

natluenými lítaly sem tam, hospodyn také toila se, a hospodá piln

pipisoval na dubové aumae.
Po chvíli zaali se zase uštipovati Bolehlav s krejími — a byl

strach, když te pivo pokoušelo hlavy i nohy, aby z míry nevystoupili.

Crinitus krotil: „Sezpívejme sob a bume s sebou v dobré mysli!"

Nkteí opravdu zaali zpívati. Ale sezpívali málo, jiní se jim po-

rouhali bekajíce, a hned bylo po všem všudy zpvu. ^)

„Vy krejí jste hodní," pravil Bolehlav snad žertem, „když

dláte sukn z širokých úzké, sob zachováváte vždy nkolik loket,

') Když Ferdinand I. císa pijel r. 1558 8 novemb. do Prahy, ped mstem
vítal ho a mluvil k nmu purkrabí Jan Lobkovic. U samého msta stálo

9000 voják, z nichž 1000 jako Táborité s cepy. U koské brány byli

mstští úadové a misti universitní. Na trhu koském 1500 chlapc
s ratolestmi stálo, z nichž jeden mluvil císai latin. U radnice Staro-

mstské bylo 2000 dvat s kyticemi, jedua též latin hovoila. Na malém
rynku byli jesuité s žáky, u mostu Karlova židé; mluvili taky. Na trhu

Malostranském stálo 800 vdov ern odných se svícemi v rukou, a jedna
promluvila e k císai tolikéž latin. Na Hradanech stálo 1000 starc.
Viz Pelcl I. 601.

^) Molhalt jest asi : Maul halten. Ponvadž tato frase ^v Rakovníce skuten
byla mluvena, vidti, jakým zdvoilostem uili se eši od Nmc.

*) Bekání „bek, bek, bek" bývalo na dráždnou protivníka po celých Cechách
velice oblíbeno, za celé století 16. I v Praze lidé na sebe bekali.
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a pak tím jiné poetivice premujete a vyvlaujete!" To byla e i za

žert hodn scestná a úštipek takový, že vru podivujeme se, pro
krejí o to nebyli hned vzhru. „To klademe za žert," vece dosti

klidn starý cechmistr Beran, „a odmujeme vám v tchže slovech,

když vy otahujete kolo šíny neb okládátc formanský nebo jiný nábytek

z pineseného železa, také zapomínáte vraceti!" — „Mluvíte vysokým

hlaholem, sousedé," pravil starostliv pan notarius, „nepodrývejte na

sebe, pamatujte se, lehkosti sob neite, pridie caveas, ne facias

hodie, quod pigeat postridie!" — „erná vrána erné vrán oí ne-

vykline!" smál se drzý Slavibor maje radost z toho, co se tu strojilo.

A strojilo se ím dále he. „Blektá latin písa, a se nám v tom

esky vysvtlí!" radil jeden z krejí. Jiný kiel na koláe: „Jsem

milovník všeho dobrého a božského, páni kmoti, nevozte se po nás!"

Od stolu Bolehlavová znla odpov: „My také, my také a nedáme
toho žádnému naped!" — „Kolái nás nemohou uraziti, ovšem po-

tupiti!" zvolal Beran krot svj cech, ale spolu dotýkaje se protivník.

Ješt jednou Crinitus pro zachování dobrého pokoje za smích ty ei
obraceti se snažil a hnvníky zkrocovati a vida, že jim oi svítí, mluvil

osteji naposled : „Jste emeslo, nehate se, nehampejsujte — krejí

ohánjí se jehlou, kolái kladivem — každá práce poctiva!" — „To

jeto," volal posmšn Bolehlav, „to jeto! Krejí jehlou, švadlí taky

jehlou! Krejí jsou emeslo mdlé a nedostatené — u nás síla!"

V hospod mnozí se smáli hlasno : „V takové hánce, jako bychom byli

nestateni, nechceme zstávati," vzkikl Beran, „každému sluší po své

poctivosti státi!"

„Pravils, pane miste! Moude pravils!" ozve se najednou od

stolu mysliveckého onen muž se stíbrným kortulácm a vstávaje mluví

s horlivou tváí rozvadným emeslníkm: „Nechci ohe rozdymovati

ani vás v hromadu vaditi, ani nechci vás proti sob upokojovati, ale

dobe poradím, nebudeteli odporní !" Rozvadné emeslo stichlo drobet;

i zemanský sbor naslouchal, co že bude. — „emu chceš, pane fote,"

zvolal Beran, „tob mnoho dovovati nelze, vy z hrádku vždycky nás

za ušima drbáte!" Z toho vzali posilek jiní krejí, kteí druh pes
druha íkali: „Mj ty pokoj, hradecký! Nic tob do nás!" — „Po-

radím vám, jste položeni za mdlé, za švadlí, za nestatené — poradím

vám, kterak to srovnati!" opakoval klidn myslivec. „A my taky ne-

jsme v temeno uraženi," pravil Bolehlav, „poradíme krejím sami!"

— „Nechej, nechej," bránili od sebe krejí, „nám milejší bude fot

ne vy!" „A radí myslivec!" „Necha radí!" „Mluv!" Tak voláno tu

a tam — nejvíce pi stole krejí. Crinitus boje se zlého konce, zase

pívtivou, veselou barvu chtl tomu všemu dáti. I protož se smíchem

povdl: „Rad, pane, ale moude, dobrali bude rada, ujmeme ji!" My-
slivec jal se hovoiti : „Mluvili jste ovšem pod kvasem a asem veerním
a bez poroku žertem, že krejí jsou slabší emeslo, a kolái tím se

pocliloubali, že jsou silni. Nuže, pokuste sílu svoji u nás v lese,

zkuste se cech s cechem, my všickni fotknechti vás rádi podle nedo-

statené možnosti uctíme!" — „Haha," smál se Bolehlav, „nabízí nás,

abychom šli do lesa vydít sob ze spolka oi!" — „K tomu nás ne-

piloudíš," volal Beran, „my si vydeme oi tady a ne v lese!" —
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„Ba ne tak," mluvil myslivec, „nabízím vás, abyste v lese ukázali sílu

svoji, a tu i^rokážete — tak pišlo mi na mysl — nejlépe závodem

:

kteí z vás, bu krejí nebo druhý cech, porazíte prve buk stejného

objetí, aby pak nebyl závod jenom na jalovo, vsate se!" Éeník
tázav pohlížel k sporným stranám. Krejí vzhlíželi druh na druha;

kolái s kovái rovn tak. Bylo ticho.

První spustil písa David: „Kratochvilná vc je to, ale kdy by

naše emesla sali arciknížeti buk na království, rozumím tomu, že by

to tuze odsedli v plesnivé Huderce na Kivoklát!" — „Ba práv!"
pokyvovali nkteí hlavou. Jeden z krejí dl: „Kdy bychom sáhli arci-

knížeti na buk, poslali byste nás vy otknechti velice chutn k Augu-
stovi pikartovi, a Bílek by nás krmil pod zemí!" *)

Jiný do toho: „Nic nedostali bychom jísti; koho na hrádku

zavrou, má suché dni poade!" — „Upokojte se, pánové milí," zvolal

myslivec hlaholem vyšším, „nebudeteli tomu závodu odporní, projednáme

vám to pi hejtmanu, ba pi panu Šternberkovi, že budete smti na

království jíti jako do svého. Vte, naše pímluva nebude prázdna.

Ba vím, až zví arcikníže úmysl váš, ekne, že jste lidé bystrého roz-

umu, kteí, nežli by se darmo naíkali na soudech a pokuty nesli,

radji spor mezi sebou spravují vesele a bez bolesti!"

Jeden z ková náhle vzkikl silným hlasem: „Krejí se bojí!"

V hospod z toho smích vkol. Beranovi nabhla žíla na ele, oko

zasvitlo bleskem, lupl prsty, ka: „Za fík se nebojíme žádného kováe
a nikterého cechu!" Myslivec pod mírným pláštm ponoukal dále: „Nic

se nebojte, milí sousedé, neskonali se vc pkn a vesele, nemjte
mne za arcipravdomluvného lovka!" Krejí se sápali od stolu vzhru
na statné postavy ková a kolá: „Vstríme vás za botu!" volali.

Beran dl k svým: „Byl by navždy konec toho neslušného nás do-

týkání a v ústech oplakování !''' Kolái se smáli. „Vidíte," dl ne-

únavný myslivec, „oplakováním nic neukážete ani soudem: vidí se mi

za dobrou vc, kdo se silou pochlubil, aby ji ukázal, a to ne tím, že

myká kladivem, alebrž závodem — oba na stejném bojišti, stejnou

zbraní — ukažte, kolái, že jste nemluvili jen tak povtrn!" —
„Práv je!" volali mnozí, jimž nic nebylo do toho. „Kolái a kovái
se bojí!" zkikl náhle Beran. Bolehlava jako když štír píchne. Vy-

lítnuv ze zástolí jal se volati: „Ten závod nic není proti nám, ale

u nás se snáší, abychom to vznesli na všecken cech, tak aby se žádný

ze soused nevytrhoval, a pak ukážeme krejím, za je flandru loket!"

K tomu Beran: „Ani proti nám nic nebude, vzneseteli na cech, ani

my nehodláme pobíhati dobrého zdání všeho cechu!" — „Lezou zpátky

jako raci!" posmíval se Slavibor ze Všechlap. Myslivcovi také nelíbilo

se, což tu hovoili. Ob strany u svých stol scstrkovaly hlavy v hro-

mádky. Myslivec jal se zase hlasno hovoiti : „Poslyšte, pátelé, vzne-

seteli na cech tuto vc na ten konec, abyste valnjším potem k závodu

se ustrojili, dobe bude. Zdvih neli však hromada cechu ei, kteréž se

tu staly, nebude dobe. Nemže pece slovo, že krejí jsou mdlé a ne-

') eský bratr Bílek, pobývaje už naposled voln na Kivoklát, uinn byl

správcem kuchyn.

58*
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statené plemeno, tak jen zhola jíti nazpátek. Zdvihne-li je cech v nic,

nebudou krejí nic silnjšími, a ob as vytou jim to kolái zase!" —
„Pravdu dí pravou!" zvolali nkteí z krejí. Jeden hrdinn oznámil:

„Aby žádného úhonu emeslo naše nemlo, pjdeme z cechu neb

i krom cechu, pjdeme zajisté!" — „Pjdeme!" smle zvolal Beran.

„Daj mi na tom ruku za všecky!" zvolal myslivec. Krejí cechmistr

uinil tak. Myslivec obrátiv se ke kolám tázav, pravil: „Kdo mlí,

zdá se, že svoluje?" Bolehlav vypjal do výše svalnatou pravici svoji

a pádn spustil ji v mkkou ruku myslivce hrádeckého, jenž toto do-

ložil : „Jenom vzkažte na Kivoklát brzy, aby se to udlalo, dokud

asové slouží!"

Od té chvíle upadl Beran v hluboké myšlení a nevybavil se

z nho ani, když na sí vešel dudák s hmotn3'mi muzikami.

(Pokraování.)

Sbírky Tyršovy.

Prvodní pednáška k jich výstav

od

Antonína Turka.

(Pokraování.)

první polovici stedovku, zejména tedy v period slohu román-

ského, potkáváme se s úkazem na poátku vývoje každé tém
epochy v umní se naskytujícím, že díla sochaská a malíská

dlouho zstávají za architektonickými výtvory co do absolutní ceny

umlecké. Rozumí se samo sebou, že také sochaství a malíství

v jednotlivých zemích vývoje nestejného dostoupilo. Tak zaujaly v první

polovici této periody Francie a z ásti též Nmecko v sochaství i malb
stanovisko vdí, v století pak 13. zase nastupuje Itálie v sochaství

a malb k výši vytíbenosti a pokroilosti formáln, jež po celou adu
století nadále si zachovává.

Nemžeme tu šíe rozvádti rozvoj obou sesterských umní, tím

mén, ana sbírka Tyršova zde vodítko mén podrobné nám poskytuje.

Pokud skulptury se týe, vyznamenávala se zejména bhem 12. století

Francie pracemi kovovými v technice i invenci pomrn znamenitými,

z nichž pro píklad slavnou ktitelnici v Lutichu od mistra Lamberta

Patrosa z Dinantu uvádíme. Také Nmecko pstovalo záhy plastiku

kovovou, o emž známé dvée dómu Hildesheimského, postavami velice

živ pohnutými pokryté, zajímavý doklad podávají.

Ponejvíce zstala arci díla sochaská v tsném skupení s archi-

tekturou, a dlužno uznati, že pes vázanos pohyb, z umní byzan-

tinského penesených, pes chatrnou znalost tla lidského ponejvíce

v nich se jevící i pes nedostatenosti technické, dekorativnímu úkolu

svému vždy vyhovují. I tenkráte, když — jako pípravou k živjšímu slohu

gotiky — umlci si troufají prudké pohnutí postavy zobrazovati, jako
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na p. na známém reliéfu nad portálem kathedrály Autunské, poslední

soud pedstavujícím, dojímají pes priroitivnosf mluvy umlecké mocným
duchem pesvdenosti, i pedstavujeme si, jak podobná díla naivními

myslemi souasník otásati musila. V Nmecku dosplo pak sochaství

v posledních desítiletích periody románské k výši tak znamenité, že

ani za renaissance díly podobné monumentálnosti a ušlechtilosti se

vykázati nemže.
V Itálii živoilo umní plastické dlouho v úplném úpadku, nemohouc

se vymaniti ze vliv byzantinských. Však ve 13. století nabývá pece
velké pirozené nadání národa vrchu a jsouc živeno vzory plastiky an-

tické, dobou slavného Nikoly Pisana co první renaissance se ohlašuje.

Ve sbírkách Tyršových mžeme se ve fotogralických reprodukcích obe-

známiti s výbrem nejlepších jeho prací reliéfních.

Malístvi periody románské mimo Itálii, pokud dekorativního od-

vtví jeho se týe, již jen v ídkých zbytcích do našich as se do-

chovalo. Z obraz nástnných, jimiž chrámy velice bohat vyzdobeny

byly, málokterý v neporušené podob stopovati mžeme, a také malba

na skle, jež ve Francii a v Nmecku ku pknému vývoji dospla, vzala

z valné ásti za své. Velice zajímavou látku ke studiu poskytuje za to

malba miniaturní, jíž etné bibliothéky po celé vzdlané Evrop ve

skvostných rukopisech bohatý výbr chovají. Jen velice skrovná ást d-
ležitého odvtví tohoto jest posud reprodukována, a to v publikacích

tak nákladných, že jednotlivci ztžka jsou dostupný. Proto schází starší

miniatury též ve sbírce Tyršov, a musíme také my pestati na podo-

tknutí, že i v tomto druhu práce umlecké Francie záhy nad ostatní

zem vytíbeností formální se vyšinula, že Anglie a Irsko fantastickou

ornamentikou, typiností postav a svžím koloritem vynikající místo

sob dobyly, a že vedle nich domácí výtvory naše vším právem aditi

se mohou.

Postavení podízené zaujímá té doby Itálie v oboru malby minia-

turní, a také ostatní odvtví malíská úpí dlouho pod jhem byzantinským.

Za to ve chvíli, kdy snaha na vlastní základy se postaviti zde vznikati

poíná, povznáší se velmi rychle k výši tak znamenité, že tabulovou

i nástnnou malbu v ostatní Evrop záhy za sebou zstavuje. Jména
Cimabue, Guido da Siena, Duccio stojí na poátku vývoje malby italské,

jež od té doby nepetržit k znamenitosti napoád rostoucí po ti sto-

letí tém se vyvíjí. Nesmíme arci oekávati, že umlci tito naprosto

zásad umní byzantinského se zhostiti dovedli. Ješt jsou postavy jejich

rouchem toporn složeným odny, ješt drží se pohyby ve slavnostní

vázanosti, a komposice je i u nich dosud nevolná. Avšak duch národn
italský objevuje se již v ladnosti rys, a procítnosC výrazu nastoupila

na místo stereotypn nehybných tváí doby minulé. Kresba i kolorit

napoád sé tíbí, postavy jsou životnjší, a tušíme takka již pi po-

hledu na n, že k umní, všechna pouta primitivnosti setásajícímu, již

toliko jediný krok zbývá.

Než jakkoliv vývoj stedovkého umní, pokud skulptury a malíství

se týe, nepetržit souvislým se zdá, leží pece mezi poátkem vku
tináctého a zaátkem vku trnáctého epocha dalekosáhlého pevratu.

Míníme vznik nového slohu gotického, jenž na architektue se vyvinuv.
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mnohé principie svoje též na oboje druhé umní penesl. Za nejbujnj-

šího rozkvtu slohu románského v Nmecku vidíme klíiti na nivách

požehnané Francie prvé ušlechtilé zárodky nového spsobu stavby, jenž

co do ryzí pvodnosti a pesnosti zásad pímo vedle slohu dorského

se postaviti mže.
Zvolna sic.e, ale krokem nezvratným zíme vliv jeho po zemích

sousedních se rozšiovati. Z prvu jsou to pouze jednotlivé elementy

:

oblouk ostroluký, klenba žeberná, spsob ornamentiky, které z Francie

za hranice napoád etnji pronikají, až na konec i Nmecko, jež slohu

románského s pravou tvrdošíjností se bylo pidržovalo, veškery principie

gotiky za své pijímá. V prvních dobách nalézáme zhusta románské

konstrukce s gotickým detailem a zase konstrukce gotisující s román-

skými elementy vzájemn sdružené, ve spsob smsi slohové, kterou

slohem pechodním nazývati jsme uvykli. Není to arci sloh v pravém

smyslu slova, a také název pechodní nemže se bráti v tom srozumu,

že by po nm teprve gotika ze základ se vyvíjela, naopak, on povstal

výlun vlivem gotiky, jakkoli v jednotlivých pípadech tu a tam oblouk

ostroluký i ped zásadným vlivem francouzským se objevoval. Nepoza-

stavujíce se u jednotlivých píMad, jež sbírka Tyršova nám pedvádí

a mezi nimiž též budovy eské vynikající místo zaujímají, pokusíme se

typický ráz chrámu pechodního slohu nkolika slovy oznaiti.

Rozloha chrámových budov té doby jest celkem mnohem skrov-

njší nežli v period pedcházející. Okrouhlá druhdy apsis románská

vlivem gotiky mní se v polygonální a pozbývá dívjší obvyklé krypty.

Za to lemuje se nízkým ochozem, nad nímž vznáší se vždy víc a více

se vzmáhající hvzdovitá aneb vjíovitá klenba. I ostatní ásti archi-

tektonické berou na se tvánost mnohem bohatší a vznositjší, nebo
touže dobou, co tžké pilíe následkem klenby žebrovité bohatji se

lánkují a místo hran sloupky štíhlými se opatují, aby snáze v lepém

pechodu žebra klenby v sebe pojímati mohly, pozbývá i sloup tžké
své hlavice krychlové, korunuje se hlavicí štíhlejší, kalichovitou, jejíž

ornament od jádra jejího v znanjší míe odstupuje a zejména na

rozích silnji se odklání. Co oblouku ostrolukého se týe, ten nejprve

uvnit, pozdji však i zevn v rzných formách pi oknech a portálech

fasády se objevuje, a tato spíše detailem svým nežli disposicí od

formy románské se odchyluje.

Zápas zmírajícího slohu románského se slohem novým, mocn na

nj dotírajícím, byl pece jen krátký. Píiny vzniku slohu gotického

i rychlého jeho rozšíení dlužno hledati v celé ad okolností povahy

politické i sociální. Vroucnost náboženská válkami kižáckými podnícená,

zmáhající se život mstský a obanský, nadvláda knžstva svtského

nad mnišstvem a konen též zvláštní vlastnosti národní povahy fran-

couzské, spolu s jinými okolnostmi, na jichž vytení zde místa není,

zpsobily obrat, jenž ovšem také v samé Francii náhle nenastal. Nkteré
principie jeho hlásí se již ve druhé polovici rozvoje slohu románského.

Tak pozorujeme již záhy, kterak tsnost prostor znenáhla se ztrácí,

kterak okna do výše i šíe rostou, kterak stropy výše se pozvedají.

Tato touha po vznositosti a vzdušnosti prostor vnitních byla v po-

vaze doby založena tak, jako snaha kostel co možná vyvýšiti, aby nad
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božnice románské i nad ostatní budovy obanské k nebi se vypínal.

Poteby praktické vyžadovaly toho, aby prostor pokud možná se zvtšil

a sjednotil, aby odevšad ke keslu biskupskému, k oltái hlavnímu bez

pekážky vidti bylo, aby ten, kdo k shromáždnému lidu jako kazatel

aneb eník mluvil, odevšad vidn i slyšán byl.

Aby všem podmínkám tm vyhovno býti mohlo, musily tžké sloupy

a pilíe kostel románských zmizeti a klenba uvnit na podporách co

možná nejtenších spoívati. Architekt doby této, chtje vystaiti s pro-

stedky, které i když znané, do jisté míry pece jen omezené byly,

musil hledti s množstvím materiálu co možná nejmenším pokryti a

uzavíti prostor co nejvtší, lodi jak nejvíce možno vyvýšiti a klenbu

uvnit oporami jak možno nejtenšími podepíti, pi tom však stny
odstraniti a okny je naliraditi. Úkol takový rozešili architekti gotití

spsobem skvlým, a zanechali nám výtvory v každém ohledu ode všeho

co zde bylo odchylné, budovy mohutné v rozmrech, avšak ve všech

ástech pece jen štíhlé a vznosité. Oblouk ostroluký, klenba žeberná

i oblouk a pilí oprací, to byly hlavní prostedky vnjší, jichž pomocí
požadavkm dobou na n kladeným mrou vrchovatou vyhovli a s nimiž

mistrn zacházeti umjíce, vytvoili díla dokonalá v ohledu umleckém
i technickém.

Ve tyi velké periody rozvrhl Tyrš ve své sbírce sloh gotický

:

v dobu poátk ve Francii slohem pechodním zvanou (styl de tran-

sition), jež ovládá století 12., v pesný sloh století 13., v sloh vyvinutý

14. století náležející, a posléze sloh dekorativní do vku 15. spadající.

Pistupmež ke strunému vylíení charakteristických známek jednotlivých

period tchto, jež tím snáze stopovati lze, any rozdíly, jimiž od sebe

se liší, základních útvar v té míe se nedotýkají, jako na p. ve slohu

románském.

Poukázali jsme již k tomu, že také sloh gotický rázem v život

uveden nebyl, nebo s plody umleckými má se to nejinak nežli se

tvary pírodními, též ony zvolna v sebe pecházejí, a jen znenáhla se

mní, vyvíjejí a ustalují. Tak jest též pechodní doba gotiky dobou
hledání, v níž program celkovitý se byl z prvk nám již známých vy-

tvoil. K tomu, co pak ješt k vývoji slohu zbývalo, mohlo se již

velmi snadno piki-oiti, nebo hlavní zásada : veškeren tlak klenby na

pilíe vnitní i vnjší, na oblouky oprací rozvésti a tak ostatním zdem
jen významu náplní dodati, jež by se dle libovle v okna prolomiti

daly, mrou náležitou byla rozešena.

Nemohouce se šíiti o poátení této period, obrátíme se k slohu,

jejž Tyrš pesným nazval, jenž bezmála celé století 13. petrval a jemuž

nejkrásnjší gotické chrámy náležejí. To, co stoletím pedchozím toliko

mdle a neurit jako by naznaeno bylo, za doby pesného slohu s ro-

stoucí promyšleností, elegancí a jednotou v koncepci celkové se vyvíjí

a dopluje. Vnitek nabývá nyní již tch tvar, na nichž pozdji sloh

dále se vyvíjí. Lod stední znan se rozšiuje a zvyšuje, což i na lodi

poboní pechází, tak že mnohdy pi nkterých kathedrálách i s pti
lodmi se potkáváme. Nejvtšího a nejdokonalejšího rozvoje dostává se

choru a lodi píní, zejména pak choru, jenž pojíti rausil celé zástupy

knžstva, kteréž pi slavnostních službách pisluhovalo. Pravidlem jest
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zakonení choru kulaté, nkdy však, ponejvíce u kostel menších, rovné.

Obyejn obklopuje jej vnec kapiový, z nhož kaple prostední, z pra-

vidla Pann Marii vnovaná, asto tak se prodlužovala, že z ostatních

kaplí jako malý kostelík vynikala. Veškery podpory klenby i oblouku

mají obrysy i tvary vzácn ušlechtilé, a pi vší kolosálnosti budov ne-

vymykají se nikde jednotlivé ásti z pomru k výši lovka. Podpory

kleneb, druhdy silné a jednotné, sloupy aneb pilíe, jež v mlhavé výši

pasy a žebra nesou, ustupují celému svazku sloup i sloupek mnohem
štíhlejších a elegantnjších, které napotom korunují se hlavicemi kalicho-

vitými, pokrytými ornamentem vesms z domácí flory vzatým, velice

originálním, bohatým a virtuosn do nuancí nejjemnjších propraco-

vaným. Okna v dob pesného slohu nabývají formy štíhlé, lancetovité,

u vtších kostel bývají také po dvou sdružena, uvnit nich pak vy-

vinuje se kružba jednoduchá a v komposici své jasná. I pasy a žebra

se zeteln lánkují, žebra pravidlem po tyech v jediném poli se obje-

vují. Polychromie vnitku ídí se celkem zákony, jež po celý stedovk
platily, avšak povznáší se k skvlé bohatosti, vzácné eleganci i vážné

nádhee.

Co se hlavní fasády, nejvýznamnjší to ásti vnjšku týe, ne-

postrádá bohaté rozmanitosti, lánkovanosti i jednoty, všude bylo se

vzácným smyslem pro harmonii k tomu pihlíženo, aby vertikála celek

jednostrann neovládala. Horizontálu representují tu pak pedevším

etné galerie, prelí zdobící, asto sochami krášlené. Spodní zóna jest

vyhrazena portálm, pravidlem jednomu hlavnímu a dvma vedlejším,

jež nejnádhernjší ás fasády tvoí; v nejvrchnjší zón dominují zase

vže, jež etnými okny oživeny, galeriemi lánkovány jsouce, vysoko

vzhru se pnou. Tak jest též fasáda dílem umleckým v pravém smyslu

slova a obstojí jako celý chrám vbec co do pojetí i co do komposice,

co do celku i co do detail a vzájemného pomru jejich ped nej-

písnjší analysou umleckou. Duch doby, nálada i citové poteby její

obrážejí se pak spsobem dokonalým zejména v nitru velkolepých dóm,
v nichž veškei initelé se sluují k dojmu, jemuž co do jednotnosti

a charakteristinosti v celém vývoji architektury málo rovného se na-

lezne. Sotva že práh božnice pekroíme, již nálada vážná, od hluku

i marnosti svta odlouená nás do hlubin duše proniká, a zrak, jenž

mimodk po štíhlých pilíích i po vznositých obloucích vzhru se pne,

aby v magickém pološeru vysokých kleneb se ztápl, unáší i rozechvlou

mysl vzhru k tm výšinám nebeským, jichž symbolem jsou tyto klenby

zlatými hvzdami poseté. Jako architekt zde tíží hmoty ovládnouti

dovedl, odstraniv z nitra chrámu vše, co vládu její pipomíná, tak

snímá se tu s vícího tíha starostí a tužeb, a duše jako divem tchto

štíhlých, vysokých pilí, klenbu vznositou a smle rozepjatou podporu-

jících unesena, klopoty života pozemského zapomínajíc, u vroucí modlitb

nadšen k bohu se obrací. Jako pak všední hluk a ruch nevniká v po-

svcené tyto prostory, tak jest též prosaickému svtlu dennímu pístup

omezen bohatým hávem barevných skel, jimiž okna zahalena jsou. Z této

pestré hry svtel, jež s vysokých oken dol se snáší, vystupují v záném
svitu velebné postavy muedník, svtc i svtic, jež vlídn k vícímu
se sklánjíce, ke zbožnému následování jej vyzývají.
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O pebohaté ad památek první periody slohu gotického ve Francii

nemžeme se zde šíiti. Podotýkáme jen, že nejkrásnjší kathedrály,

jako Amienská, Remešská, v Paíži pak z valné ásti chrám Notre-

Dameský, St. Denis u Paíže a celá ada jiných velkolepých staveb

sem náleží. Ve sbírce Tyršov nalezneme nejznamenitjší z nich v celku

i v detailech zobrazeny. Rozšíiv se po ostatních zemích stedoevropských,

osvdil i tam sloh gotický životní svou sílu, a v Nmecku i v echách
pomníky nejnádhernjší teprve druhé period náležejí. Nebudeme se

proto o modifikacích, jež pesná gotika mimo Francii podstoupila, zde

zmiovati, podotýkajíce, že v Nmecku mimo dóm Magdeburský a chrám
sv. Gereona v Kolín n. R., zvlášt kostel sv. Alžbty v Marburku vy-

niká, ze staveb eských pak že chrám sv. Anežky v Praze a kostel

sv. Bartolomje v Kolín n, L. pední místo zaujímají.

Odznaky, jimiž sloh periody druhé od pesné gotiky se liší, lze

v podstat co sestízlivní a schematismus oznaiti. Veškery konstruk-

tivní principie gotiky docházejí v té period vrcholu vývoje svého a

provádjí se s železnou konsekvencí do podrobností nejsubtilnjších.

ekli bychom, že jest to doba nadvlády rozumu, kdežto v period
pedcházející fantasii umlecké v míe nejkrásnjší volnos byla po-

skytnuta. Více nežli tvrí obraznost platí nyní kružidlo a hrana pra-

vítka, praktický stavitel vítzí nad ideálním architektem — emeslo
nad umním. Vstupujíce ve chrám vku 14., užasneme, kam podla se

znamenitá znalost pomr, znamenitý cit a vkus umlecký periody pe-
dešlé. Pozorujeme všeobecn, kterak profilace nemá již pružné síly a

svžesti, kterak sloupy a sloupky hubenjšími se stávají, kterak basis

chud je lánkovaná a bezcharakterní se stává. Hlavice jest tém cilin-

drická a zdobí se ornamentem bylinným, s virtuosním realismem praco-

vaným, ale významu podporovacího prostým. Okna tu a tam ješt jsou

lancetovitá, avšak znenáhlým využitkováním všech konsekvencí systému

nápadn se rozšiují, vyplujíce tém celé pole klenbové, a poskytují

v rozmrném otvoru místa na komplikovanou kružbu složenou z ástek
velice pravideln se splétajících. Také portály, štíty i oblouky oprací
strmji se vztyují, ímž celek jakési kostrovité podoby nabývá. Ozdoba
sochaská obmezuje se napoád více, ornament v technice znamenitý

pozbývá souvislosti s ástmi architektonickými, kterážto okolnos po-

zdji k úplné libovli v jeho rozloze dovedla.

Nicmén povstaly i v této dob ješt ve Francii etné ušlechtilé

stavby chrámové, z nichž proslulá Sainte Chapelle v soudním paláci

v Paíži, Petrem z Montereau vystavená, zejména znamenitou polychromií

nitra, se vzácnou znalostí restaurovanou, vyniká.

V Nmecku nabývá gotika ve 14. století rozšíení napoád rostou-

cího, i rozvíjejí se tu principie slohové ke konsekvencí možnoli ješt
vázanjší. Sem náležejí nkteré ásti kathedrály Štrasburské, zejména

prelí dle návrhu Ervina ze Steinbachu pracované, jež u velikolepé

nádhee a ozdobnosti se skví. V ele veškeré gotiky nmecké stojí pak
bez odporu rozmrná kathedrála v Kolín n. R., na níž pednosti i vady

slohu, jak v Nmecku se vyvinul, stopovati mžeme. Krom celé další

ady památek jinonárodních, jež sbírky Tyršovy v sob chovají, vábí

pozornost naši architektonické výtvory, jež pod vládou umní milovného
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Karla IV. ve vlasti naší povstaly. Stojíce z ásti pod vlivem francouzským,

vynikají v mnohém vzhlede nad díla stavitel nmeckých. Není zajisté

teba zde vypoítávati, které z chrám Pražských do ady této náležejí,

rovnž i po krajích eských píklad hlavou království daný horlivé byl

následován.

Stoletím patnáctým nastupuje nová fáse slohu gotického, které Tyrš

pípadn dal název gotiky dekorativní. Dva odznaky jsou pro periodu

tuto charakteristické. Jednak pehánjí se jisté technické principie

v povaze slohu založené, jednak pevládá dekorace nad jádrem archi-

tektonickým. Umlstky nastupují na místo umní, hlásajíce neklamn
nastalý úpadek. Sloh gotický se vyžil, i na nm osvdily se odvké
zákony, jak v íši pírody tak v historii platné. Ve vnitku chrámu
pekvapí nás hned na první pohled umle spletené klenby, jež nkdy
divem architektonickým nazvati dlužno. Otvory okenní rozšiují se ješt
více, kružba stává se nerozešitelné spletitou. Také na vnjšku ustupuje

horizontála úpln liniím vertikálním mnohonásobn akcentovaným, plochy

mizí úpln pod pebohatým ornamentem po nich se rozkládajícím. lán-
kování jednotlivých ástí architektonických až do rozdrobenosti se pe-
hání, linie stávají se nejasn, kapriciosn zakroucené, na místo fantasie,

jož vedla koncepci architekt vku 13,, nastupuje libovle a fantastika.

Pece však musíme doznati, že nejeden ze stavitel 15. století osvdil
talent znamenitý, a že zejména technické schopnosti a znalosti jejich

byly obdivuhodné. Žádná zem není snad výtenými díly z posledních

desítiletí gotiky pomrn tak bohatá jako echy. eská škola stavitelská

vytvoila v této period, kterou jsme dobou slohu Vladislavského na-

zývati uvykli, díla velice originální, z nichžto chrám v Lounech, slavný

chrám sv. Barbory na Hoe Kutné, svršek fasády chrámu Týnského,

a tolik ješt staveb a pestaveb kostelních od mistr Beneše z Loun,

Rejska, Hanuše a jiných ve vlasti naší náleží.

Vzácné schopnosti architekt gotických osvdily se ve všech

tech periodách též na stavitelství svtském. Bohat rozkvétající život

mstský, vtší vybroušenos mrav a zvyk šlechty stavly jim úkoly

rozmanité, jež oni tém vždy šastn a vysoce umlecky rozešili,

K charakteristice gotiky svtské jsou ve všech zemích stedoevropských,

i echy v to poítajíc, doklady peetné v radnicích i domech obanských,

ve branách, vžích mostních i hradebních, jakož i v rzných drobnjších

výtvorech, jež souinnosti architektovy vyžadovaly.

Ješt musíme pozornos svou obrátiti k zemím, na nž Francie

vliv mén rozhodný provozovala, na Anglii, Španlsko a Itálii. Postavení

znan samostatného domohla se gotika v Anglii. První sledy nového

slohu objevují se tu již velice záhy, i vyvíjí se pak architektura cír-

kevní i svtská na základech daných principií spsobem velice oso-

bitým, ryze národním. Již první pohled na pdorysy a prezy chrám
anglických uí nás, že pi vší rozsáhlosti disposice architekti anglití

více délky nežli šíky a výšky sob hledli, S podobou pdorysu jsme se

setkali již pi kathedrálách francouzských, avšak krom jedné obvyklé

píní lodi zakládá architekt anglický ješt jednu kratší, kterou poblíže

presbyteria^klade, k ní toliko na jedné strano, a sire východní, poboní
lod pipojuje.
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Nemén zvláštním spsobem vyvíjí se pilí, jenž proti pilím
francouzským sloupeky štíhlými se obklopuje, kteréž kroraé patky a

hlavice od jádra jeho odstupujíce, co samostatné sloupeky k platnosti

picházejí. Také klenba nabývá zejména v dobách pozdjších forem

velice spletitých, jsouc hvzdovitá, síovitá, vjíovitá aneb zhusta i vi-

sutá, a asto i s oteveným krovem se potkáváme. Jako gotika fran-

couzská, tak se i anglická ve ti hlavní periody rozvrhuje: v periodu

poátk anglické gotiky, jejíž innost bezmála celé 13. století vypluje,

v periodu slohu ozdobného, v nmž tém do roku 1370 se budovalo,

a posléze v periodu t. zv. kolmého slohu, kterýž až hluboko do století

šestnáctého zasahá. Nemohouce se pouštti do charakterisování jedno-

tlivých tchto fásí, podotýkáme jen, že v periodu první náleží zejména

kathedrála Canterburská, kathedrála Salisburská, krásnou vysokou vží
svou proslulá a kathedrála ve Wellsu, ozdobným prelím se honosící

;

nejdstojnjšími representanty slohu ozdobného jsou kathedrály Exe-

terská a Yorská, z nichž zejména tato nádhernou fasádou vyniká.

V period tetí pak poutají pozornost' naši pedevším kaple sv. Jií ve

Windsoru, kaple královské koUeje v Kambridži, jakož i funerálni kaple

krále Jindicha VII. ve chrám Westminsterském, vedle nich pak ješt

nkteré stavby kollejní i etné sín v bohatých zámcích šlechtických.

Že také Itálie, kteráž za doby slohu románského na stanovisku

zcela osobitém stála, v gotice vlivm cizím cele se nepodídila, rozumí

se samo sebou. Pi samostatném vývoji, jemuž architektura v jedno-

tlivých ástech Itálie vždy se tšila, je nesnadno systém gotiky vlaské

nartnouti. Charakteristickou známkou povšechnou jest šetení stn, jež

místo aby jako v stední Evrop okny se perývaly, pravidlem malbami
figurálními se pokrývají. Lo stední zídka nad lodi poboní se po-

zvedá, rovnž pak nevyvinuje stavitel italský soustavu pilí i oblouk
opracích, dávaje jim vlastn jen síly románských lišen. Co se klenby

týe, potkáváme se tém výhradn se stízlivým klenutím kížovým.

Za to pozvedá se asto nad kížením kleneb kupole mnohostranná.

Zvláštností vlaskou jest též isolování vže, jež nikdy k sesílení úinku
vlastní budovy chrámové se nepoužívá. Z bohaté ady chrám gotických

ve stední a severní Itálii, ve sbírce Tyršov v skutku skvle zastou-

pených, mžeme zde toliko nejznamenitjší vyísti. Na jihu italském

gotika se neujala, a tak poítáme k nejjižnjším památkám nového

slohu slavné dómy v Orviet a Sien, pak chrám sv. Františka v Assisi.

nejstarší to gotickou budovu italskou. Florencie honosí se v první ad
velkolepým svým dómem S. Maria del Fiore, jehož zevnjšek bohatou

inkrustací mramorovou je ozdoben a v massivní rozloze své vlastn

dojem gotického chrámu nikterak neiní ; v mnohém ohledu severu pí-
buznjší jest Campo Santo v Pise, ve form velkolepého ochozu koncipo-

vaný, elegantní kružbou oken se vyznamenávající, jakož i proslulá,

z bílého mramoru zbudovaná kathedrála Milánská, jejíž vnitek i vnjšek
ohromným potem soch (bezmála 5000) se honosí. Také v Benátkách
ujal se sloh gotický, i ítáme nkteré chrámy v dobu jeho nadvlády

náležející, jako na p. St. Maria Glor, degli Frari, k nejznamenitjším
budovám královny Adrijské.

Ješt zajímavjšího rozvoje dodlala se v Itálii gotická archi-
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tektura svtská. Sienu, Florencii, Milán, Benátky, Bologni a mnoho
jiných mst italských zdobí radnice, paláce soukromé, nemocnice a jiné

budovy toho druhu, jichž ve sbírkách Tyršových výbr rozmanitý a

bohatý ve fotografických reprodukcích nalezneme.

Ve Španlsku zápasí gotika dlouho se vlivy románskými a mau-
rickými, i nemže se pes blízkost Francie k ryzosti slohové povznésti.

Nejzajímavjší díla pocházejí z posledních desítiletí vývoje slohu, v nichž

ornamentika v nejbujnjší he fantasie veškery plochy pokrývá. Celkem
stojí však co do komposice chrámu Španlsko Francii blíže než Itálie,

podizujíc se co do rozvržení fasády i disposice nitra pravidlm, jež

výše jsme naznaili.

Plastika gotická vyvíjela se v úzké souvislosti s architekturou.

Nádherné kathedrály, zejména francouzské, poskytovaly místa ozdob
sochaské zvlášt vyhrazená a tak — jsouc na to poukázána, aby s budovou
jeden celek významný tvoila, — nabyla díla sochaská ráz monumen-
tálnosti a zárove ušlechtilé životnosti, jakými sama architektura gotická

byla proniknuta. Sochai francouzští, kteí zdobili portály kathedrály

Chartreské, Remešské, Notre-Dameské a jiné sochami svatých, apoštol.

Madonu a svtic, kteí bohat komponované reliéfy nad vchody chrámu
vytvoili, dokázali, že také v tsné sdruženosti s architekturou, ba jaksi

v podruží jejím díla svrchované ceny umlecké se provésti mohou.

Francouzové ítají plastiku gotickou mezi nejskvlejší manifestace um-
leckého nadání svého, a kladou díla její nikoli bez práva vedle výtvor
dláta hellenského. Sochy a reliéfy tyto jsou ovšem z kamene pracovány,

vnitek zdobily asto sochy devné, bohat omalované.

S plastikou francouzskou nemže se souasné sochaské umní n-
mecké ani co do kvantity ani co do kvality rovnati. Dómy nmecké
jsou vesms mnohem chudji sochami vyzdobeny, a umlci, a nkteí
pod pímým vlivem Francouz stojí, nedosahují ani jejich veliké kon-

cepce, ani ušlechtilosti typ, ani ladnosti pohyb, ani úinného vržení

roucha. Z polychromovaných soch, jež s realistickým talentem nmeckých
umlc výhodn se srovnávají, uvádíme co zvlášt zdailé sochy Krista,

Panny Marie i sv. apoštol v chóru kathedrály Rýnskokolínské. Z vý-

tvor samostatných padají hlavn na váhu rzné náhrobníky, ve kterémžto

smru plastika kamenná jakož i bronzová znaných úspch se dodlala.

Ve Francii, v Nmecku a zvlášt též v Anglii zachovaly se znamenité

pomníky toho druhu, jak na p. náhrobní sochy krále Jindicha IIL,

jeho choti Eleonory, jakož i Edvarda III. ve chrám Westminsterském,

náhrobek krále Filipa Smlého, nyní v Dijonu se nacházející, a jiných

více, mezi nž i nkteré náhrobky eské ítati mžeme.
Jiným smrem brala se tou dobou skulptura v Itálii. Nejsouc ve

století 14. bohatá výtvory plastickými, nemže se ani vykázati takou

hotovostí formovou jako Francie. Za to pipravuje se v plastice hnutí

k realismu tíhnoucí, jež v prvních desítiletích renaissance v geniálních

dílech Donatellových se vrcholiti mlo.
Giovanni Pisano, syn slavného Nikoly Pisana, nastoupil smle

na dráhu novou, neostýchaje se užaslým zrakm souasník pedvádti
postavy násiln zkroucené, s okoninami v nejprudím pohybu se na-

cházejícími, s tváemi výrazu nkdy až k mezím šerednosti se blížícího.
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Reliéfy na fasád dómu Orvietského a kazatelna v dom Pisském jsou

nejvíce charakteristickými pracemi novotárského jeho dláta. Mimo Gio-

vaiina Pisana vykazuje Itálie té doby arci£ celou adu umlc nemén, a
zas jiným smrem nadaných, z nichž nejvtší pozornost na se poutají

dva Sienští sochai Agostino a Angelo, budovatelé znamenitého náhrobku

biskupa Tarlatia v Arezzu a bratrovci Janovi, Nino a Andrea Pisano,

tvrce kovových dveí u battistera Florentského. Také proslulý Giotto

úastnil se co budovatel zvonice dómu Florentského plastické výzdoby

krásného díla tohoto.

V sesterské shod s plastikou vyvíjelo se v period gotické ma-
lístvi. Malb nástnné byla gotikou na severu arci zasazena rána

smrtelná, ana všechny plochy prolamujíc okny, žádného místa jí nedo-

pála. Nedostatek ten vyvážen byl ponkud malbou na skle nádherných

oken, jež v celé stední a severní Evrop k znamenité výši se povznesla.

Zejména ve Francii v kathedrálách Chartreské, Remešské, Rouenské,

Tourské a jiných, v Nmecku pi kathedrálách Rýnskokolínské, Štras-

burské, ezenské setkáváme se s pravými skvosty tohoto umní, jež

obzvlášt harmonickou hrou barev a rozlohou obdiv náš vzbuzují. Po-

stavy lidské uspokojují pro technické obtíže spojování rzných barev

arci mén, a chcemeli poznati schopnosti gotické periody v ohledu

tomto, musíme se obrátiti k malb tabulové. Zbytky tohoto, nyní astji
pstovaného druhu jsou, pokud Francie a vlasti naší se týe, velice

ídké. Víme sice, že v echách díve než v Nmecku malba k rozkvtu

dospla, avšak doklad zbylo nám po bouích náboženských a pohromách

válených, žel, již málo. Lépe zachovaly se tabulové obrazy v Nmecku,
kdež zejména dv školy. Norimberská a Kolínská, pracemi svými prosluly.

Kdežto pak škola Norimberská vyvinuvší se souasn s kvtem sochaství

téhož msta, v nejednom ohledu s ním souvisí a znanou plastiností,

slušnou znalostí tvar lidských a jakousi energií ve výrazu i koloritu

se vyznamenává, vyniká nad ni zase škola Kolínská jemností a mkkostí
modelace, ladností barev i obrys.

Pokud malby miniaturní se týe, dlužno co do hladkosti formáln,

co do harmonie koloritu, znalosti tla i co do krasocitu práce illumi-

nátor francouzských na pední místo postaviti. K nim adí se výtvory

rukou eských a výrobky škol nizozemských i anglických, z nichž každá

své osobité pednosti má, kdežto souasné práce nmecké mén pou-

tavých stránek poskytují. Prese všechny znamenité vlastnosti malíské

produkce severu ustupuje ona pece ve 14. století co do absolutní

ceny umlecké výtvorm škol italských. Fakta a okolnosti, jež k vyso-

kému rozvoji malíství italského již za dob gotiky vedly, jsou všeobecn
známy. Rozvoj ten byl arci jednostranný, obmezuje se v kontrastu

k severu jedin na malbu freskovou, kolorit takto zanedbávaje, za to

povznesl se však k šíi pojímání a k velkosti monumentální, jež malb
severu úpln cizí ostaly. Smysl pro ladnost a psobivost komposice,

pokroilejší znalost tla lidského, studium pírody, schopnos affekt pi-

rozen a bez pehnání vylíiti, jemný cit pro výraz a pohyb, vzácný

vkus ve vržení rouch, pevná, energická kresba, koncepce každé malicher-

nosti prostá, to byly elné vlastnosti již za 14. století v malb italské

zejmé. Okolnosti zevní a povaha národa vypéiitily jo u vzájemném
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spolupsobení. Lokální rozdíly i rzná individualita umlc, nyní po-

nejprv zase na váhu padající, mají arci v záptí rzné odstíny jedno-

tlivých škol, z nichž Florentská a Sienská pední místo zaujímají.

Národní charakter italský nalezl nejvýmluvnjšího representanta

svého v Giottovi, geniálním tom Florenanu, jenž pee své individuality

veškeré tém malb nástnné v Itálii na dlouhou dobu vtiskl, a to

tím spíše, ana díla jeho po rzných mstech od Florencie až po Neapol

roztroušena byla. Krásné fotografické reprodukce ve sbírce Tyršov
pedvádjí nám nejelnjší z nich, freska, scény ze života Kristova a

P. Marie zobrazující z kostela S. Maria del Aréna v Padov a velké

stropní malby ve spodním kostele sv. Františka v Assisi. Také o žácích

Giottových Taddeu Gaddim, Giottinovi a pedevším Orcagnovi nabýváme
sbírkou Tyršovou pojmu význaného. V uvedení jednotlivých výtvor
elných tch stoupenc mistrových obmezujeme se na krásná freska

ze S. Maria Novella ve Florencii od Orcagni, nejnadanjšího ze všech

žák (íiottových, rovnž co sochae a architekta s úspchem inného.

V zásadném rozporu se školou Giottovou udržela se njakou
dobu škola Sienská, a ani ona zcela vlivu Florentskému se neubránila.

Výraz duševní co zrcadlení nálady zbožné a v sebe vroucn pohrou-

žené, jemnost tah, lahoda formální jsou hlavními odznaky školy této,

k jejímž nejelnjším representantm Simon Memmi, tvrce celé ady
líbezných Madonn, náleží. Také Lorenzetti, jemuž fresko v Pisském

Campo-Santu, život poustevník líící, se pipisuje, patí z ásti ješt

Sieanm, a v jeho dílech již zárodky rozkladu školy, v pravou stedo-

vkou zbožnos pohroužené, se objevují.

Tímto zbžným nártkem nevyerpali jsme arci všechny smry
a snahy, jimiž malíství souvké Itálie se neslo. Zbývají ješt rzné
školy v mstech severu i jihu, jakož i jednotlivci pozoruhodní. Mezi nimi

zaujal by první místo slavný Fra Angelico da Fiesole, nejkesanštjší

malí všech vk a národ, kdy bychom jej cele umní gotickému pi-

psati smli. asov stojí sice na rozhraní stedovku a renaissance,

a také v umní jeho sluují se živly obou epoch v celek svého spsobu
jediný, avšak principie a vymoženosti nového smru duchovního ovládají

pece druhou polovinu jeho tvrí innosti- tou mrou, že plným právem

k umlcm renaissance se poítá. —
Prošli jsme obsáhlým oddlením sbírek Tyršových, vnovaným

umní, jež vývoj kesanství od prvních poátk až po dobu nevyššího

rozkvtu jeho provází. Sledujíce systematické rozvržení skupin jedno-

tlivých, poznali jsme jednotlivé fáse rozvoje umní toho a hledli jsme

píiny zmn, stoupání i klesání si uvdomiti. Vidli jsme na konec,

že i poslední nejdokonalejší kvt na pyšném kmeni kesanského umní
zvolna se rozpadá, jakmile podklad jeho se hroutí, když enthusiasmus

náboženský s válkami kižáckými za své bére, když všestranná zmna
spolenosti, již v samém ln stedovku pipravovaná, na sklonku jeho

dozrává. Ve mnohých úkazech i v oboru umní mohli jsme již tušiti

sím doby nové na základech širších a volnjších založené, jež v umních
výtvarných nejdokonalejší váraz svých snah, zásad a pesvdení nalezne.

(Dokoneuí.)
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lidn rozlonil se s kvt prostým žitím;

^5^5^ bezstarostných vnouat chvjící se páž
vystrojila rakev obrázky a kvítím:

„S pánem bohem dobrý, drahý dde náš!"

Pátelé a známí pišli, plni píle,

aby potšili, každý nco ek;
žalostnji také, truchlivé té chvíle

volal, pískal v kleci ddv kanárek.

Hudba zaznívala v smutek plný vzlyku,

Unz odíkal temn posledních pár vt,
ministrant se tšil z nových dvacetník, —
po pohbu zas všecko vrátilo se zpt.

Smutno po svtnici, zase plno pláe,

k tžkým slzám nutí každá známá vc,
na ddovo všichni zapomnli ptáe

;

hledali je ráno, — prázdna byla klec!

Návštvou šli k hrobu. Akát hlínu stíní

;

na vtvici ptáek, jenž byl uletl,

zpíval jako druhdy v ddekov síni,

když ho z rána dlouho krmit nepišel.

Marn chytali ho, nelapli ho více,

smutn poskakoval, náhle kídla spjav

vzletl, snad že spchal nazpt do svtnice. —
Dne druhého tuh byl u ddových hlav.

Adolf Heyduk.

Samohrady.
Román

od '

Vácslava Vlka.

Kniha t e t í.

(Pokraování.)

X.

ahoda vracel se do otcovského domu, nevda kudy. Zrak i sluch

nekonal mu hrub žádných služeb
;
jakkoli na nebi jasn záilo

slunko, šel jako skrze nejhustší mlhu, nepoznával ulice, a lidé

kolem nho míjeli jako stínové v neuritých podobách. Chze
I jeho byla rychlá, ale bez pružnosti; konal ji tak namáhav a
^ tžce, jako by mu z erstvé rány kdesi ucházela krev a síla.
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však nutil se ku pedu, jako by ml kdo ví jak na spch a nemohl
nic na to dbáti, že mu krok za krokem života ubývá.

Octnuv se v pokoji svém, otoil za sebou v zámku klí, spchal
k psacímu stolku a otevel nejtajnjší jeho pihrádku. Kdo by ho byl

po/oroval, tomu bylo by nejspíš pipadlo, že se kvapí pesvdit, ne-

bylli o svj poklad pipraven. Poklad tam opravdu ml : nco namnoze
nepatrných drobností, které si byl od Heleny pinesl a podnes jako

drahé klenoty choval. Nyní tesoucíma rukama je vyav a povdomou
fotografii k nim piloživ, uvrhnul všecko do kamen, podpálil a papíru

pihazoval, až všecko na troud shoelo.

Pak se odebral do lékárny k obyejné práci. Tváe ml jako

stna bledé, rty bezbarvé, však ile se pohyboval, se svými soudruhy

i s píchozími zákazníky hovornji než jindy rozmlouval. Snažil se,

slovem, pemoci a zakryti, jak mu jest. Teprva když se na noc o samot
octnul, povolil slabosti své a jako zlomen sklesl na pohovku.

Ano, teprva nyní upadl v plen dravé bolesti. Kdy by byl milo-

vanou dívku ztratil náhlou smrtí, duše jeho byla by mla krušný zápas

se zoufalým hoem. Ale o bylo nyní he ! Láska jeho — dobré, ne-

vinné dít — byla úkladn pepadena i ubita. A kdo na nm spáchal

tento zloin? Práv ta ruka, kterou byl s tak ryzím, vroucím citem

líbával, ve kterou tak dviv kladl všechen svj život. Byl šeredn
oklamán. Domníval se, že dlí ve svatyni své a vše, co ml, klade

k nohám svého andla: pojednou však se svatyn jeho promnila
v místo neistoty a hanby, andl jeho v mrzkou pobhlici. V koho
mohl po takové zkušenosti ješt míti víru? ke komu na svt mohl

ješt srdce piložiti? v em ješt najíti zálibu a potšení?

Pro se dívka tak nešlechetn k nmu zachovala, naprosto ne-

chápal. Když o tom poal pemítati, ozvala se v nm po prvé pochybnost,

že by Helena v skutku byla tak zvrhlé, špatné stvoení, jak mu ji

malovali. Uvil zlolajným jazykm — ale byloliž pravda, co namlou-

valy jemu i matce? Jaké byly mu podány dkazy? Když Helena ped
ním tak tžce byla obvinna, nemusilliž prve také ji slyšeti, než by ji

odsoudil?

Zajisté, to bylo jeho povinností — jako z druhé strany dívka

byla povinna dáti mu o sob povdomost. Vždy se rozešli bez roztržky,

bez hnvu, ano v nejlepší vli — na každý spsob musí od ní pijíti

objasnní

!

Myšlenka tato pinesla mu v první chvíli úlevu. V pravd však

byl to spíše jed nežli lék, trapný stav jeho mysli se tudíž jen prodloužil.

Nkolik dní ušlo mu jako na muidlech. Konen se pece dokal —
pošta pinesla mu list její rukou psaný ! Obsah jeho byl v tchto slovech :

„Dobrý, jediný muži!

Nebylo mi na tom svt žádné blaho souzeno. Nezbývá mi nežli

bím života odvrhnouti. Než tyto ádky do tvých rukou se dostanou,

bude všemu konec. S bohem — s bohem ! Zapome na nešastnou

Helenu.^

Po prvním úžasu podíval se Lahoda na obálku, aby zvdl, odkud

psaní pichází. Však nenalezl tam uritjší odpovdi k své otázce, nýbrž
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jen oznaení železniního vlaku, do nhož psaní pímo na kterési ne-

povdomé stanici hozeno bylo.

To arci nebylo oekávané vysvtlení, tím mén upokojení, to byl

nový rmut. Lahoda nepochyboval, že dívka jest osudného kroku schopna,

ano že ho již vykonala — že ruka, která tento list psala, jest již

studená, tuhá, mrtvá . . . Helena stávala se mu tím vtší záhadou.

Nebyla asi prosta viny, ale jisté nebyla takovou daremnicí, za jakou

ji pomluvai rozkikovali. V jejím život byly vci, které mu ostaly

zasteny neproniknutelným závojem : kdy by je byl poznal, jtst by

byly svdily v její prospch.

Však co mohl nyní ješt initi? S rozechvnou duší rozevíral

denn noviny : hledal tam v bohaté rubrice všelikých neštstí mrtvolu

Heleninu, ano to jinde nebylo možno. Když po delší dobu hledal na-

darmo, pipadlo mu, že nebyl hledal dosti peliv, i jal' se starší ísla

novin znova prohlížeti; tím spsobem se jeho rána dlouho vždy jen

opt jitila.

Na štstí ani jeho bolest jako žádná jiná nemohla trvati vn.
Pirozenou mroii pišla doba, kde sob ekl, že se už nieho nedo-

pátrá, že nutno vzdáti se vší nadje. A hle, brzy potom se mu jméno
tak úsilné a trudn vyhledávané v novinách pece zablesklo — jenže

ne v rubrice samoviažd a jiných dsných událostí, nýbrž ve zprávách

umleckých. Vypisovalo se tam, jak jistá koující spolenost divadelní

v jednom z menších venkovských mst ukonila svou veskrze chvali-

tebnou innost, jaký tam provedla repertoár a kterými hlavními silami

se honosí ; mezi tmito prý sob slena Helena Blanková, nedávno

editelstvem získaná, dobyla rychle nejvyšší palmy a ídké pízn
všeho obecenstva. Zpravodaj prorokoval jí na nejbližší štaci skvlé
triumfy a pál tam spolenosti nejlepšího zdaru, zvlášt hojné návštvy,

která prý i zde mohla býti znan živjší vzhledem k tomu, že vlaste-

necké editelstvo a jeho vybrané herectvo vždy se horliv vynasnažují

poskytnouti obecenstvu nevšední pochoutky , . .

Helena tedy nebyla mrtva, nebyla již ani ztracena. Nyní znal

bezpen její adresu, mohl jí hned psáti nebo mohl sednouti na nej-

bližší vlak a za nkolik hodin octnouti se u ní. Však neuinil jedno

ani druhé — ano kdy by byl ml po petení té potšlivé novináské
zprávy slenu Blankovu na ulici potkati, byl by se jí vyhnul.

Na ránu jeho pišla posléze ta pravá náplast, tak že se poala
rychle zacelovati.

Jméno nadjné hereky ješt mu pak nkolikrát pišlo na oi,

pak mu zase zmizela. Nestaral se o ni, ale také na ni nezapomnl

;

bylt svou známost s ní píliš draze zaplatil. Milostní citové jeho k ní

arci nadobro vychladli ; zpomínal na ni s trpkostí, nevolí a studem,

ale mírná, mkká povaha jeho nedopouštla, aby hnv jeho vyhledával

pomsty, aby se bývalá jeho láska zvrhla v nenávist.

Tak mnohý na jeho míst byl by sob zazpíval, že pro jedno

kvítí slunce nesvítí, a byl by se na ošemetné Helen mstil aspo tím,

že by na trn svého oklamaného srdce honem jinou krasavici usadil.

Ale takového vzdoru byl on i v mysli své, neku ve skutcích velice

dalek. — Uplynula léta, otec odešel na vnost, Prokop stal se samo-

OSV£A 1885. 10. 59
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statným pánem v dom i závod ; byl as, aby se oženil, všelicí pisatelé,

matka a pozdji i sestra obraceli zetel jeho na vhodné nevsty, hezké

i zámožné, však obmýšlený úspch poád se nedostavoval. Prokop ne-

odpíral slovy, pestal býti ped ženskými nesmlým a plachým ; když

se udala píležitost, mluvíval s nimi nenucené, bavil je píjemn, také

jim dvorn posloužil, ale milostného pomru se žádnou nezapádal.

Když rzné pokusy uiniti z nho ženicha selhaly, utvoil se

o nm v kruhu Pražských známých soud, že v jádru svém dokonce

není tak hodný, jak se dlá, že jest netoliko pílišný vybráek, ale

chladný spekulant, který thce jednak svobodného stavu svého co nej-

déle užívati, jednak vykávati, aby píležitostn shrábnul njaké ohromné
vno. Sleny na vdávání jako matinky jejich uvykly jej ponenáhlu po-

važovati za planého spoleníka, za hluchý oech ; naež on záhy vycítil,

že o nj ženské nestojí, že kdykoli se mezi nimi octne, jest celkem

zbytený. Pestával na zevnjších zdvoilostech, a ony mu oplácely

rovné rovným.

Spanilá tenáka bude se as tázati : „Uinil slen Blankové
slib, že žádná jiná nebude jeho ženou než ona — 'zdali pak na nj
pamatoval?" Zajisté. Ale sám sob pravil: „Že jsem takové slovo

vyknul, na tom málo sejde; i kdy by bylo nikdy z úst mých nevyšlo,

jednal bych nyní docela stejn. Nemusejí se všichni mužští ženiti; a já

jsem z tch, kteí se již k tomu narodili, aby zstali starými mládenci."

Že by se byl pes toto fatalistické rozumování pece asi oženil,

kdy by nebylo Blankové, toho si nezapíral, jako bylo jistou pravdou, že

v soukromí své duše — teba si toho nikdy neekl — cítil se povinen

dostáti mužnému slovu, teba nehodné ženštin danému. Ale žil v pe-
svdení, že to všecko pranic ho netíží. Ml vždy dosti práce, konal

ji piln a ochotn nejen doma, nýbrž i v nkolika vlasteneckých spolcích,

kde všude platil za výbornou sílu, chodil piln do divadla, navštvoval

ob as i jiné spoleenské zábavy. Byl tichý ale vždy ilý, poádný,
svdomitý, skromný a úslužný; zídka se hlasit zasmál, však obliej

jeho zpravidla býval jasný. A ponvadž zstával ušeten pohromami a

nehodami, tšil se dobrému zdraví a v obchod stálému zdaru, ponvadž
se mu slovem ve všem dobe vedlo, musil sob v duchu libovati, že

má všecku píinu býti spokojen, pokládati se za šastného a bohu za

takový los dkovati.

Klidný proud života jeho zvlnil se mocnji teprva zase, když se

Blanková po nkolika letech za hranicemi strávených navrátila do

Prahy, ne již co neznámá osbka, nýbrž co umlkyn, která ihned

všecku veejnost zamstnávati poala.
Byl pekvapen, když se mu jméno její z istá jasná zase v no-

vinách namanulo. Brzy potom, kamkoli na ulici vyšel, spatoval nesíslné

její podobizny ve výkladních skíních. Lidé se ped nimi v zástupech

stavli, on chodil mimo, nezevloval na tu novou hvzdu jako jiní, pece
však se na ni všady dobe podíval. Již to arci nebylo jeho poup, ale

rže v plném rozkvtu, ne jako nevinouká, plachá dívenka, nýbrž

sebevdomá, ano pyšná divadelní bohyn. Setkávaje se na všech stranách

s tváí tak dobe povdomou a pece zas tak cizí, nedovedl v nitru

svém zstati lhostejným, ale city, které se v nm eily, nebyly slen
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Blankové dokonce lichotivé — patil na ni s hlubokou hokostí jako

na svou odpovdnou nepítelkyni.

Nebylo mu nijak vítáno, že se tady objevuje, ale když mu nastala

otázka, máli se jíti podívat na její první vystoupení ili nic, odpovdl
si staten: „Pro bych dnes inil výminku? Vru, byla by to zbablos,
abych ped tou dámikou sedadlo své opouštl!"

Šel tedy na Diblíka. Když se Blanková na jevišti objevila, byl

z dávného kouzla ješt více rozarován : místo divadelní bohyn, kterou

mu v ty dni poád ukazovaly její podobizny, pobíhala tu ped ním

spíše ješt ulinice než venkovská divoška. Vbec byla by slena jeJio

kritikou málo bývala spokojena. Její Verunka mla dle chuti jeho

z poátku nad míru silný pímsek drzosti a sprostoty
;

její koketerie

potom jej až urážela, ponvadž bylo píliš patrno, že tu chce ženština

záletnice vtších úinkv dosíci u mužských divák, nežli vnuka Voste-
balina u synka Bartákovic,

Avšak Lahoda nechával si soud svj zcela pro sebe, projevuje

ho leda tím, že mlel a netleskal, kdežto jiní nové herece rukama
i hrdlem nadšenou pochvalu vzdávali. Slena mohla nad takovou tichou

opposicí slaviti hrdý triumf, kdy by jí na krásn nebyla zstala tajná.

Ale pi boulivém jásotu, jenž pes tu chvíli divadlem otásal, ona

zajisté v mysli své ani nezavadila o pošetilce, na nmžto se jednou

uila provádti své herecké umní, tím mén znamenala, že také sedí

v adách divák.

Tak myslil Lahoda až ke sklonku pedstavení. Tu když na enící
umlkyni upen se díval, podobalo se mu, že se s okem jeho setkala.

Popjala se, pokroila ku pedu, nachýlila hlavu a za okamžik bylo

celé její vzezení takové, jako by na nj do obecenstva chtla pro-

mluviti. Jemu projelo to celým tlem jako náhlé leknutí; rázem zbledl

a sklopil oi. Když je opt pozdvihl, hereka byla zase od nho docela

odvrácena i vedla sob, jako by pod sluncem nikdy žádného Lahody
nebývalo.

„Bylo to jen bláhové domnní," pravil on si v duchu, hnvaje
se na sebe, že ped žárem oka její teba jen na okamžik ze své míry

pijíti mohl.

Ale domnní pece jen nebylo tak bláhové. Od té chvíle hereka
astji na nm oima utkvla, zrovna jako by chtla vypozorovati,

inili na nj umní její stejný dojem jako na ostatní. Cítil se tím

ponkud znepokojen, ale v soudu svém nedal se porušiti — Verunka
jej svým hlasem a celou svojí hrou dokonce tak úchvatné nepesvdo-
vala, jako starého Bartáka i posluchae v hledišti, že by áC byla v mst
stala zcela uhlazeným, srdeným, milování hodným dvetem ; konec

jejího výkonu zdál se mu proti zaátku a ástem prostedním povrchní

a mdlý.

Ale tato písnost kritických náhled nedovedla tomu zabrániti,

že dlouho pes plnoc nemohl zamhouiti oka a do samého rána sebou

na loži zmítal, jako by ležel v živém mraveništi. A nazejtí byl bex

jiné další píiny tak na duchu rozladn, že to nedovedl utajiti. Nemohl
mysl soustediti k žádné práci, neml nikde stání — co k nmu lidé

59*
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mluvili, poslouchaje neslyšel, a na se koli díval, ze všeho vynooval
se ped ním obraz Heleny Blankové.

Snad ho to pece jen vábilo, aby se s ní setkal? Nikoli, proti

tomu vzpíral se v nm všechen cit. Kdy by jej s ní bezdného byli

svedli tváí v tvá v jednom pokoji, byl by se nepochybn v tu chvíli

odvrátil a odešel
;
pes to však mu nepestávala na jazyku tanouti

a v uších zníti slova, která by byla mla z úst jeho slyšeti, kdy by
se byli spolu dostali do hovoru, jemuž naprosto nechtl, — a byla to

slova dtklivá, nevrla i drsná.

Na štstí Blanková, byvši po tech pohostinských hrách pro píští
zimní sesonu engažována, hned zase na kolik nedl z Prahy odejela.

Tak Lahodovi poskytnuta píležitost, aby náležit ochladí. K utišení

podráždných jeho iv nemálo pisply povsti, kterých celá Praha
hnedle byla plna: že slena Blanková jest velmi svtská dáma, že pi
svém pomrném mládí má za sebou již nad míru pestrou, pikantními

dobrodružstvími bohatou minulost, a že se již za jejího krátkého po-
bytu v mst ukázalo, jak její zásady a mravy jsou daleky všeliké

šosácké úzkoprsosti a upejpavosti.

Když potom pišla na stálo, byl na to Lahoda již náležit pi-
praven a otužen. Pravda, sliná umlkyn z poátku pi svých eech
do obecenstva dosti asto patívala k jeho sedadlu, však u nho ne-

psobilo to již žádného zvláštního pohnutí mysli. Že pak nedocházelo
k žádnému sblížení a setkání soukromému, slena pestala ho v divadle

mezi obecenstvem vídati, tak že pak o nj již ani okem nezavadila.

To mu bylo docela vhod
;
jak nabyl té jistoty, poal se od ní dokonale

odcizovati, teba ji volky nevolky asto míval na oích.
Brzy nebylo v Praze osobnosti, o níž by se tolik mluvilo jako

o slen Blankové. Její soukromé pomry poskytovaly k tomu ješt
vítanjší látky než její umlecká innost. Že byla jak doma tak všady,

kde se objevila, obklopována zástupem ctitelv, o tom nebylo pochyby;
avšak spatovala prý u svých nohou nejen záletníky z kruh šviháckých,

u kterých se naposled sebe nesmyslnjší kousky omluviti dají, nýbrž
inila prý otroky svých vnad i z mužv ženatých, kteí ve spolenosti
zaujímali vynikající postavení. Jedno, druhé jméno šlo od úst k ústm,
a obecn se tvrdilo, že kouzelnice tak neodolatelné a nebezpené tu

není pamtníkv.
Jiní, kteí také dokonce nebyli mravokárci, užívali o ní mnohem

ostejších názv, a nikdo neodporoval, nikdo se krásky neujímal, že

by se jí dla kivda. Za to však se obyejn podotýkalo : „Ale jejímu
umní všecka os!" Obecenstvu nevadilo, že snad Blanková mimo
divadlo vede život lehký a bujný; vždy už to vyšlo z mody, všelikou

toho druhu prostopášnost vbec pokládati za kámen urážky, jevišt

samo pak hemžilo se tém nepetržit francouzskými hampejsníky a

nevstkami, a obecenstvo to neodmítalo, ba znenáhla této jedné kuchyni
navyklo tak, že žaludek jeho vzpíral se proti všeliké strav, která ne-

byla pipravena ze zviny siln nahnilé a pimen páchnoucí.

Náš Lahoda byl z tch ídkých divadelních navštvovatel, kteí
umním Blankové nebyli napoád uneseni, nýbrž soudili o nm stízlivé,

byli jím dosti zhusta nespokojeni a nejednou pohoršeni, když druzí
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vedle nich zrovna u vytržení horovali a lomozili. Pipouštl, že slena je

herekou povolanou, nikoli však vyvolenou; samo nadání její zdálo se

mu na osudném scestí. Honila se po všech parádních úlohách, ale jen

v ídkém pípad pivedla nkterou ku pravé platnosti, když tsn pi-

léhala k její letoe. K jádru úlohy proniknouti a je na jevo vynésti,

to nebývalo její snahou a prací; obyejn nechávala jádro jádrem a

hledla si jen slupky, kterou dle svého spsobu parádn vyšoovala.
Stalo se jí zrovna pravidlem, svj pomr k úloze docela pevraceti

:

místo aby se úloze vnovala, obtovala, musila se úloha poddávati jí,

sloužiti jejím osobním úelm. Tak zstávala slena Blanková na jevišti

poád hlavním pedmtem, osob, kterou pedstavovala, zbývala jen

podízená dležitos, Diváctvu to bylo jak náleží vhod ; ono Blankovou

vbec neposuzovalo nýbrž velebilo, každou bliktrou její bylo oslnno,

kdežto vedle ní k výkonu svdomitému, produševnnému, výbornému

ano klasickému zstávalo chladno.

Písnjší znalci za nkterou dobu tvrdili, že slena Blanková již

jen stále hraje slenu Blankovou ; ale obecenstvo milerádo na tom
pestávalo, jen když vymovala kostýmy, a denní kritika nepestávajíc

housti chválu její spanilosti, pinášela hotové bulletiny o jejích oblecích.

Záhy se podobalo, že má divadlo ten nejvyšší úkol, aby tam Blanková

pravideln na odiv vystavovala svou krásu pirozenou i strojnou. U všech

byla v mód, pemnohým byla modlou, a stále pibývalo tch, kteí se

po ní teštili.

XI.

Msíc ubíhal za msícem, minul nový rok a masopust dospl
k ostatkm, když se paní Hodanové pec ješt jednou podailo také bratra

Prokopa vytáhnouti do plesu. V Žofínských sálech bylo hostí jako v úle

vel, i bavili se hlun, jednotlivec tratil se tu jako krpj dešt
v pívalu : pece však rozjaené ty davy v jednu chvíli spozorovaly

zcela tichou událos.

„Slena Blanková pišla! Blanková je tu!" opakovaly po roz-

lehlých místnostech pitlumené hlasy, jeden kruh za druhým perušoval

svj posavadní hovor, a mužští i ženské s rovnou zvdavostí se obraceli

v tu stranu, kde se jmenovaná dáma ukázala.

Lahoda se neohlédl. Bylo to po prvé, co se mimo divadlo zase

s Blankovou octnul pod jednou stechou; mohl se tu s ní snadno

setkati, však mohl se tomu také bez obtíže vyhnouti. Ji obletovalo

poád tolik dvorných kavalír, že by si jeho sotva byla povšimla, kdy

by byl teba desetkrát šel mimo ; však on se vždy držel opodál, akoliv

u nho dávno bylo vcí jistou, že jest mu ta osoba již docela lhostejná.

Tísné v skutku již pražádné necítil; jestliže srdce jeho trochu

rychleji tlouklo, patilo to jen na vrub plesové nálady. Byl dnes v ne-

obyejn dobré míe, také více tanil než kdykoli za posledních let.

Po plnoci, když zahlaholila hudba k volence, nabyla to také asi

jen skromnost, která jej vedla v ústraní: spíše naplovalo se tajné
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jeho pání, když jej vdné tanenice zachytily a pak již ani z kola

nepouštly.

V tom víru ped sebou náhle spatil dámu, od které se naprosto

nenadal, že by ho svým vyzváním vyznamenala. Neví svým smyslm —
a pece jest to pravda: slena Blanková se ped ním uklání.

„i dostanu košem?" slyší jako ve snách její hlásek, trhne sebou

zrovna násiln, bére ji kolem pasu — ona spolehne na nj svou b-
lostnou, kyprou paží, a již se otáejí v proudu kepících pár.

„Vy jste se mne zrovna lekl," promlouvá potichounku krasavice.

„Nemohu zapírati," odpovídá on v patrném zmatku — „tolik

zalekl, že budu velmi špatn taniti ..."
„A pro zalekl?"

„Že se mi dostalo tak zvláštní pocty — které jsem si nijak ne-

zasloužil — —

"

„Ježto jste m prve sám nevyzval k tanci? Bez pochyby jste ani

nespozoroval, že tu také jsem?"

„Ne proto ..."
„Tedy jste se mne z úmysla stranil?"

„Sotva jste mohla vyhovti tolika prosebníkm — i nechtl jsem

býti dotrným —

"

„Ne proto, pravím nyní já. Piznejte se, kdy byste byl naped
vdl, že i já zde budu, zdali byste byl pišel?"

„Což pak myslíte? .
."

„Myslím, že patíte mezi moje nepátele."

„Já?"

„Myslím tak ne ode dneška, nýbrž hned od onoho veera, když

jsem po prvé v Praze hrála a v divadle vás po letech opt spatila."

„Však nemyslíte to tuze do pravdy," namítal Lahoda, „jinak by

mi sotva bylo dopáno pítomného potšení —

"

„Nesoudíte práv," vpadla mu slena do ei. „Vy jste mi ne-

pátelství svého, které nepopirateln trvá, posavade neopovdl --

i umínila jsem si, že vás k tomu pimju. Nastoupila jsem nejkratší

cestu — a z té píiny dovolila jsem si vás na chvilku vzíti do zajetí."

Aby v takovém zajetí nkomu se zastesklo, byla asi vc hrub
nemožná. A náš Lahoda — co se jednou natoužil a naekal, než toho

dosáhl, aby Helenu takto k svým adrm pivinouti mohl ! Mnoho potom

k vli ní v duši své vytrpl: ale když ji nyní tak líbeznou v nárui

držel, opojný dech její cítil, do arovného oka jejího popatil — tato

luzná živoucí skutenost vyhlazovala z pamti jeho šmahem všechnu

minulou trýze, všechnu hokost a nevoli, plašila od nho všecko

stízlivé rozumování — ped oima jeho tratili se všichni ti lidé kolem,

vidl jen ji, a bylo mu, jako by se to vera teprv byli rozešli a dnes

opt se shledávali k dvrnému, sladkému dostaveníku.

„Nuže," pokraovala krasavice po malé pestávce, když taneník

její marn ješt hledal slvko vhodné odpovdi — „chcete mi konené
rukavici svou zjevn vrhnouti?"

„Dovolte mi pedevším," odtušil Lahoda, „abych se pokusil se-

tásti trochu toho eavého uhlí, které jste práv na mou hlavu shrnula.

Jste dnes na všecky tance již zadána?"
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„Myslím, že jest mj tanení poádek celý popsán."

„Nesmím si tedy initi nadje, že by se tam pro mne ješt našlo

místeko?"
„Z toho si nic nedlejte. Je tu snadná odpomoc, abych vás ne-

zkrátila — nebudu dnes už více taniti."

„Ne, ne — píliš tžko bylo by vám odolati —

"

„Hned po tomto kole odejdu dom," prohlásila urit slena.

„Mžeme si pak mysliti, že jsme všecka zbývající ísla spolu odtanili."

Zastavila se, a Lahoda inil jí obvyklé podkování.
„Vy jste mne posud nenavštívil," vydeclila ona, vlajíc sob vjíem

chládek na zardlou tvá a blostnou hru.
„Nedivte se . .

."

„Byla snad píinou toho dáma?"
„Byla."-

„Je asi také zde?"

„Zajisté."

„Nechtl byste mi ji ukázati?"

Lahoda uinil s tanenicí svou nkolik krok. Stanuli proti

velikému zrcadlu.

„Zde jest ona dáma, která m zdržovala," ukázal do nho La-

hoda, — „jinak vám ji pedstaviti nemohu."

Slena se obrazu svému v zrcadle uklonila.

„S tou se mohu astji vídati," ekla, — „i zeptám, se jí ob

as, jak dlouho vám bude poskytovati povdomou záminku a omluvu ..."

Když se Lahoda nazejtí pozd na den probudil a v mysli své

rozlišovati poal, co se s ním minulé noci v skutku pihodilo a co

bylo jen lichými mátohami sn, které jej po plese celým pestrým rojem

obletovaly, opakoval sob astji v duchu i nahlas: „Musím ji navštíviti —
už není žádného vyhnutí ..."

Vdomí této nové povinnosti od nho již neodstoupilo i stalo se

mu pramenem nového nepokoje. Jaký mla návštva u sleny Blankové

míti úel? Aby svj bývalý srdený pomr k ní obnovoval, na to

neml pomyšlení. Shledajíli se mezi tyrma oima, dojde k výitkám,
k výkladm, snad k výstupm — a co mohlo býti všeho toho koncem?
Bu dokonalá roztržka a vné nepátelství, a toho si nepál — anebo

vysvtlení, prominutí, smíení — a toho se bál. Zase byl jako na

skipci.

„Pece nejsem už nerozumný hoch," hledl se nesnází svých

zbaviti, — „dojdu tam, pohovoím s ní tvr hodiny, zstanu chladný,

nedám se niím pekvapiti ani uchvátiti. Vyhovím form, v podstat
však zstane všecko, jak jest — to pece závisí jen ode mne!"

Takto si pimlouval, však nedovedl v sob utlumiti tajnou báze,
že se všecko skoní k jeho škod, nemohl se zhostiti pocitu, jako by
ml v iré tm vydati se na pracizí pdu, kde každou chvíli mže
padnouti do propasti.

Odkládal den za dnem, a když se mu všecko další prodlévání

zdálo již naprosto nemožným, ustrojil se váhav a šel. Ale ješt na
hradbách, na nž mla Blanková z oken svých vyhlídku, uváznul a ne-

rozhodn sem tam pecházel. Když to chvíli trvalo, spatil pozdaleí
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umlkyni v prvodu staré paní, povdomé jemu Francouzky, odcházeti

z domu.

„Výborn!" zvolal. „To m vysvobodí!"

Pokal v úkrytu, až se dámy vzdálily. Po té vešed do domu a

zazvoniv u bytu sleny Blankové vyslovil služebnému dveti své po-

litování, že pišel nadarmo, a zanechav tu svou navštívenku vracel, se

s lehkým srdcem dom. Osvdil dobrou vli — a tím se musí slena
spokojiti. Našel také jednoduchý ale tuze vhodný prostedek, jak by —
v nejhorším pípad — ješt vícekrát do jejího domu bez velké ne-

píjemnosti a beze vší škody dojíti mohl : teba jen vždycky vyíhati,

až ona sama odejde do zkoušky nebo jinam.

Asi týden potom ml Lahoda cestu do Menšího Msta Pražského.

Když se odtud vracel, vystupovala nad Prahou jedna z tch náhlých

dešových pehánk, které ohlašují píchod jara hodné dív než vlaštovice.

Na vzdušném železném most provádl vítr s ubíhajícími mšáky dosti

nezbedné šprýmy. Zrovna ped Lahodou obrátil mladé dám deštník

na ruby a zadouval do nho tak mocn, že ho spraviti ani udržeti

nemohla; zdálo se, že ji najednou i s ním do vzduchu vyzdvihne.

Bezdky vztáhl Lahoda ruku, aby tomu zabránil; teprva když se také

chopil deštníku, poznal majitelku jeho — slenu Blankovou.

„Díky!" zvolala, když jeho silnou paží situace mžikem se po-

lepšila. „Ah — vždy je to pan lékárník! Mohla jsem to uhodnouti,

i kdy by mn byly vítr a déš oi nadobro zalepily!"

„O tom se osmluji pochybovati," podotknul Lahoda.

„Prosím vás, dovolte mi, abych se vás zadržela."

On ji arci s nejvtší ochotou podal své rám.
„A nebudte nevícím Tomášem," pokraovala ona, pevné se

k nmu pimknuvši. „Zrovna jsem na to myslila, jak jste m tu jednou

zaštítil proti divoké zvi : v tom se pihnali ti rozpoutaní živlové —
a vy jste opt mé slabosti rytísky pispl ku zpomožení."

Rozdíly mezi tehdejší a nynjší dobou nebylo lze ani v myšlenkách

rozbírati, pan Vtrovský hatil rozpustile i píležitost k další rozmluv;

milý párek musil všechnu svou péi soustediti k tomu, aby se bez

dalšího dobrodružství dostal s mostu.

„Tamto je na štstí pece ješt vz," pravila slena, když vbhli

na pevnou pdu uliní. „Jen nevezmeli nám ho nkdo, než k nmu
dospjeme."

Dali se zrovna do klusu ; krasavice se tomu vesele smála, jak

komicky nenucené sob volky nevolky poínají na veejných místech,

kudy se jindy ubírávali jen dle nejpísnjších pravidel vážnosti, libo-

mravu a elegance. Když vklouzla do koáru, hlasit zajásala.

„Rychle!" pobízela Lahodu. „Rychle! Na nebi zrovna jako by

vytahovali stavidla!"

On píliš nespchal. Snad mu tanulo na mysli, jak si jednou pi
podobné píležitosti toužebn pál usednouti vedle té samé ženštiny du

koáru, a jaký odpor ona proti takové možnosti projevila . . .

„Co váháte? ptala se ho nyní.

„Moje cesta," prohodil, Je bez toho jiná —

"
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„Ale jeden fiakr mže nám dobe obma posloužiti, teba s n-
jakou zajíždkou. Jiného vozu ani zde není. — i snad se mnou jeti

nesmite?"'

Lahoda vskoiv k ní dovnit, pirazil dvíka.

„Pro bych nesml?" tázal se, když se koár houpati poal.

„Ku píkladu proto, abyste neml zlou vli se svou nevstou,

kdy by byla náchylná žárliti."

„Dovolte — jste vy k tomu náchylná?"

„Na vás bych nežárlila nikdy, ponvadž vím, jaký jste bezvadný,

dokonalý muž."

„Kterak mám tuto nesmírnou chválu srovnati s výitkou, jižto

jsem od vás musil slyšeti onehdy na Žofín?"
„Jednoduše. Malé, nepatrné skvrny jsou i na slunci — a vy

máte jedinou chybiku, ubližujete mé skromné osob — akoli snad

jen ve svých myšlenkách a citech."

„Pál bych si," promluvil Lahoda hlasem nezcela pevným, „aby

mn byl v život mém nikdo více neublížil, než já vám ..."

Slena nachýlila se blíže k nmu a ujala náhle pravici jeho do

svých ruek.

51 Vy," pravila promnným hlasem, „jako jste byl vždy z nej-

hodnjších lidí, tak jste myslím náležel až posud mezi šastné, kteí

tžkými útrapami a zkouškami ušeteni zstávají. Peji vám, abyste

nikdy nepoznal, kterak je lovku, který se jako zdrcený erv svíjí

pod hrubým kolem osudu — ale pece vám musím ze své vlastní

zkušenosti podati jeden podobný obrázek."

Otela si bílým, vonným šátekem spánky a oi — Lahoda nejen

zbystil sluch, ale bezdky se mu až dech v prsou zatajil.

„Stanula jsem na behu eky," jala se krasavice vyprávti. „Pede
mnou míhal se hluboký proud, jejžto jsem si za svj hrob vyvolila . . .

Nemla jsem na svt už nijakého ízení, leda že jsem se v duchu

ješt rozlouiti chtla s mužem, který byl ze všech lidí nejlepším

pítelem mým a srdci mému nejdražším. Pehluboko jsem cítila, že mu
zoufalým skutkem svým zpsobím tžký zármutek, a to m pi odchodu

z tohoto svta nejvíce hntlo. Však nebylo lze jinak — padla jsem na

kolena, zkroušen jsem ho odprosila — pak prudce vyskoivši vrhla

jsem se do hlubiny vodní ..."

Poslucha hled na vypravovatelku široce oteveným, polekaným

zrakem, man zachytil její páži.

„V tom kratikém okamžiku," mluvila ona dále, „co se mé tlo
se behu do vln ítilo, vnikl do sluchu mého zcela živ povdomý hlas,

úzkostliv volaje : ,Heleno ! Zadrž ! Nei toho !' A nežli se voda cele

nade mnou zavela, zdálo se mi, že na beh v nejvtším spchu pi-
kvapil onen mj pítel — a když se již všecky moje smysly kaliti

poínaly, bylo mi, jako by byl za mnou do eky skoil, jako by m
ramenem svým uchvacoval . . . Nevím, co se dlo dále. Když jsem zase

ponkud k sob pišla, byla jsem ješt skoro celým tlem ve vod —
na jiném arci míst — ale pod nohama cítila jsem její dno a levicí

držela jsem se vrbí, které tu v hustých keích od behu do eky bylo

zarostlo. Oi mé, pes které se voda z mokrých vlas inula, hledaly
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toho, jenž m zachytil — i nemohla jsem pochopiti, že ho tu není.

Chvilku byla jsem pak na vahách, co uiniti — na jedné stran volal

m vodní hrob, z druhé strany šeptal mi jakýsi hlas : ,Jsi jen zázrakem
zachránna, a stalo se to jen k vli šlechetnému píteli tvému, který

by byl vlastní život nasaditi neváhal, aby skutku tvému zabránil!' To
rozhodlo. Pracn vydrápala jsem se na beh ..."

Krasavice se zamlela. Ale ani Lahoda nemohl hned tak slovo

prese rty penésti. Nkolikrát na sebe kratiko pohledli a zase oi
jinam strhli. Posléze promluvil on

:

„Oznámila jste mi tehdy naped hrozný svj úmysl —

"

„Byla jsem tak nemoudrá!"
„Však potom jste na mne pojednou úpln zapomnla."
„Zapomnla — pravíte?!"

„Zapomnla jste i na to, dvma slovy mi napsati, že jste na živu,

nechala jste mne trápiti se domnním — —

"

„Bože uvaruj!" zvolala slena zrovna polekána. „Jak jsem se jen

trochu ustanovila, sedla jsem ku psaní a v patách za nemoudrým listem

poslala jsem vám jiný, ve kterém bylo celé moje kajícné vyznání, ve

kterém jsem vám za všecku laskavos dkovala, vás za odpuštní pro-

sila, svá další pedsevzetí vám ohlašovala a s vámi se louila — —
o tom všem vy nevíte?!"

„Zhola nieho."

„Tedy by vás byl zrovna tento mj dopis nedošel?"

„Dnes prvn se o nm dovídám."

„Tot úžasné!" lomila slena rukama.

„Pedstavte si, co jsem vystál —

"

„Te se rázem celá ta neblahá pohádka rozlušuje! Jak jste se

potom neml na mne hnvati ! A jak jsem ja se mla od vás dokati

sebe menšího projevu, že se o mj osud pece trošku zajímáte — aspo
tolik, jako jeden ze sta chladných známých!"

„A jak já mám po všem všudy pijímati vaše poznámky o mé
nevst!" doložil Lahoda — ale sotva že to slovo bylo venku, hnulo

se v tajnosti duše jeho cosi jako pokárání, že bylo neprozetelné.

Umlkyn se jím zarazila.

„Jakže," promluvila jaksi zdráhav, „vy byste opravdu nevsty

neml?"
„A vy se mne i nyní ješt tážete?"

„Toho bych se nikdy byla nenadálá!"

„A eho jste se nadálá?"

„Až pijdu do Prahy, že vás najdu dávno ženatého ..."

Lahoda spustil ve dvíkách koáru okénko.

„Hledte," ukazoval ven, „jsme u hradeb. Dáteli sob maliko
záležeti, uvidíte za minutku místo, kde bylo ped lety dáno jisté slovo.

Ostatn na to místo dobe tuším vidíte ze svého bytu —

"

„Mj bože! .
." zašeptaly malinové rty sleniny.

„— což jste si ani pi tom pohledu nikdy onoho slova nepi-

pouštla?"

„A vy jste ho byl podnes pamtliv?"
„Pece tedy jen pochybujete, že jsem estný lovk?"
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„Ne, ne!" odpírala umlkyn, v patrném pohnutí hlavou potá-

sajíc. „Vy jste mnohem více — jste lovk nevyrovnaný, nedostižný,

jste ideál muže. Já jen ani pochopiti nemohu, co jste uinil — uinil

k vli tomu nebohému stvoení, od kterého jste již na tomto míst
zažehnával zoufalé myšlenky! .

."

Opt chopila pravici jeho do svých rukou a pevn ji tiskla. Oi
její upely se ješt níže pod tuto pravici — zajisté v nich pod hedbáv-

nými asami smákla drobnou slziku . . .

„Mohu to tím mén pochopiti," dokládala potom, z poátku skoro

šeptem, „že jsem vás v onom ztraceném psaní propouštla ze všech

jakýchkoli závazk, vracela vám celou vaši svobodu. A uinila jsem to

nadarmo — vy jste o tom podnes nieho nezvdl! Ml jste ovšem

i tak plné právo nedbáti na to slovo, jehož otcem snad pece jen byl

slabý okamžik a matkou pouhá plachá náhoda — vy však jste si z této

pavuiny dobrovoln udlal tuhé pouto, a nosil jste je po celá léta!

Pro jen jste dávno nemluvil, abych vám byla už díve mohla íci

:

Zapomete na všecko tehdejší dtinství! Neite svému dobrému srdci

nijakého násilí, oblažte ženštinu, k nížto vás táhne, a užívejte sám tím

hojnjšího a nekalenjšího blaha, ím déle jste se ho odíkal!"

XII.

Lahoda poslouchal proud ei její na konec už se zjevnou ne-

trplivostí. Máchnuv rukou chtl cosi podotknouti — ale v tom se

koár náhlým trhnutím koní zastavil. Tím zdála se mu celá rozmluva

pro dnešek zcela prosaicky ukonena ; slena vyleze, a on pojede dom.
Však umlkyn honem nevstávala.

„Snad nemáte píliš na chvat?" pravila mníc jako pedmt tak

i spsob mluvy své. „Již se u mne na okamžik zastavte. Bez toho jste

tu ondyno byl nadarmo — odpuste a vynahrate mi, o jsem tehdy

pišla k velikému svému politování."

Teprve když byla svolením jeho jista, opustila vz a stále roz-

mlouvajíc uvedla spoleníka svého do malého salonu v prvním poschodí

;

hned na prahu omlouvala se ped ním, že tu shledá dosti nelad.

„Vy jste zvyklý na nejpísnjší poádek," dodávala, „já když se

vrátím do pokoje, který služka trochu urovnala a uklidila, jest tam

za pl hodiny zase všecko rzno."
Lahodovi byla ostatn nejnápadnjší vn, kterou tu shledával

a která se valn lišila od zápachu pižma, kolínské vodiky a jakým
ješt podobné dámské komnaty naplnny bývají.

„Pozorujete, jak bedliv zachovávám zdravotní pedpisy?" tázala

se slena. „A prosím vás," pokraovala odskakujíc a hned opt se

vracejíc s talíkem, plným desinfekního prášku, „jeli pak tento pro-

stedek osvdený a jistý? Vy tomu dojista ješt lépe rozumíte než

doktor."

.,Lepšího prostedku nad tento nemáme," odpovídal host. „Jenže

bych neradil, abyste si jím tak siln naplovala vzduch, to také není

zdravé."
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„Však se mi to dost protiví, a jen k vli tm zlopovstným

neštovicím se v tom dusím — nemohu vám ani vypovdti, jakou mám
ped tou ohavnou nemocí hrzu ! Jak jen vidím zobaného lovka,
teba to byl starý ddík, dlá se mi zle!"

V pedsíni opt cinkal zvonek. Služka tam otevela, vymnila

s jakýmsi mužským píchozím nkolik slov, pak zase otoila klí

v zámku
;
patrn odbyla novou návštvu.

Lahoda si skoro pál, aby ji radji byla vpustila. Ne že by byli

se slenou již do dna vyerpali, o em mli hovoiti ; nikoli — dovdl
se pouze jednoho : kterak zstala na živu. Ale pro prve z Prahy

uprchlá a tím svazek jejich mimo všecko jeho nadání petrhla, co asi

bylo pravda v lidských eech a jaké to byly vci, ze kterých se jemu

ve ztraceném list — dle svého vlastního vyznání — kajícn zpovídala

:

to a mnoho jiného bylo mu rovnž dležito. Avšak rozuml, že dnes o tom
již nieho neuslyší ; hovor jich octnul se v tak všedních kolejích, slena

se po vypravování svého tragického píbhu stala opt tak klidnou,

líbeznou a rozmarnou i žvatlala s hostem svým na dívánu tak nenucené

a vesele páté pes deváté, že na to nebylo pomyšlení, knihu minulosti

v této hodin ješt jednou otevíti.

Když se zvonek v pedsíni ozval po druhé a brzy potom i po

tetí. Lahoda povstal k odchodu.

„Ráda bych vás ješt zdržela," vece spanilá hospodyka, „ale

nemáte stání a u mne je zrovna dnes tak neklidno. Však slibte mi,

že brzy pijdete opt — ale pokejte, ustanovme dobu, kde nás nikdo

vyrušovati nebude. Vždy jsem vám skoro ješt nic nepovdla a ješt

mén jsem toho od vás slyšela! Musíme si klidn a do sytá pobese-

dovati. Poshovte — s nedle, takhle v pondlí veer! To nehraji a po-

starám se o to, aby náš zvonec ml dokonalý odpoinek. Nuže, uprázdníte

si pro mne njakou hodinku?"

Nežli Lahoda k tomuto lichotivému pozvání slovem odpovdti
mohl, zaklepáno siln na dvée

;
poslední host tedy nebyl odbyt, nýbrž

pipuštn.
V nejbližším okamžiku se již objevil. Vzezení jeho nesvdilo

tomu, že by náležel mezi hosti vzácné, jimž není možno íci, bu že

slena není doma nebo že s ní ted nelze mluviti. Byl to lovk ješt

mladý ale siln odkvetlý, oblieje dosti pravidelného ale pece nijak pí-

jemného, havraních, nad elem již trochu oprchalých, podle mody ale

velmi nevkusn uesaných vlas, bezvousých, žlutavých tváí, smlého,

podezivého, pronikavého pohledu. Odv jeho byl šviháckého stihu, ale

již znan ošumlý.
„Dobrý den," prohodil drsným hlasem, místo poklony pohodil

jen hlavou, a sotva na slenu i hosta jejího pohledv chystal se mimo
n dále jíti. Celé vystoupení jeho bylo nedbalé ano neslušné, ale

umlkyn se tím nic neurazila.

„Vítám vás," pravila pívtiv jako k dvrnému známému ano

domácímu. „Zde pan lékárník Lahoda —

"

„Tak? Hm — tší mé," prohodil píchozí a upel nyní na jmeno-

vaného pevn oi.
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„Pan Domin," dodávala krasavice, „herec, práv k našemu divadlu

angažovaný —

"

„Pro obor pátých kol u vozu," vpadl jí on zase do ei. „Kdo
to od vás odjíždl?"

„Kdy?" ptala se slena.

„Ped deseti minutami. Nebyl to pan baron nadporuík?"
„Dost možná. Nevidla jsem ho."

„A což pan hrab — ten tu ješt nebyl?"

„Nepicházívá touto dobou," odtušila pokojné krasavice.

„Bože, co všelijakých a jiných lidí o to peuje, aby se vaše

dvée nezastcly pavuinou!"
„Není tu pustý dm, a já nejsem duch, který by v nm strašil."

„Poslední, kterého vaše Nerissa ode dveí vrátila, byl už dokonce

jakýsi huatý Esau, snad jeden ze dvaceti Shylokových syn a sám
již nadjný bursián."

Hereka lhostejn pokrila ramenoma
„Není tu klášter," prohodila „a já nejsem jeptiška."

„Na mou duši, nejste, nejste — a kdo by vás ml v takovém

domnní, toho by musili odves rovnou cestou do blázince a dá mu hned

svrací kazajku!"

Po tomto zvláštním dišputu se pan Domin pojednou zas obrátil

k Lahodovi.

„A vy — ano, na jsem se vás honem chtl zepta — jeli pak
vašnosti povdomo, jaký je to obor, pátých kol u vozu?"

„Nejsem odborník," znla suchá odpov.
„Velmi rozsáhlý obor. Nesmím scháze pi žádné zkoušce, a pi

každém pedstavení musím být pítomen od zaátku do konce. V prvním

jednání ku píkladu pinesu na stíbrném tácku lístek, v tetím pendám
stolici, v posledním zavrtím hlavou. Není druh dramatu, v nmž bych

nebyl pravideln zamstnán. V historické truchlohe jsem prvním,

druhým, tetím mšanem nebo prvním, druhým, tetím spiklencem,

nebo dokonce prvním, druhým, tetím vrahem. V moderní inohe eknu
paní markýzce ,Písahám!' a tak pomohu jí nalhati, že pan markýz neml
souboj pro jinou ženskou, nýbrž na lovu zakopnuv o paez prostelil

si rameno. V obraze z našeho života stojím v ele lidu, první vymrštím

apku do výše a zkiknu: ,Sláva! A žije!' Ve veselohe štípnu ko-

mornou do tváe, ve frašce íká mi pán mj : ,Matji, tys osel !' —
v Molierovské komedii mi natlue. Jak vidíte, obor tém neobsáhlý.

A gáže bájená: dvacet zlatých msín íixum."

„Hlavní vcí jen pece jest, že jste pistoupil k velikému divadlu,"

ozvala se slena Blanková. „U menších spoleností hrával pan Domin
arci parádnéjší úlohy, zvlášt vynikal v Narcisu," podotkla k Lahodovi,

naež hned zase k druhému pánovi promlouvala: „Jste tu na poátku
nové dráhy : však vy budete postupovati a dobývati sob kusá pdy
po kuse, až si jednou také v Praze svého Narcisa zahrajete."

„Leda mimo divadlo," zahuel pan Domin zcela nesrozumiteln.

„Co pravíte?"

„Pravím, že za svoje engažování mám jen protekci sleny Blan-

kové dkovati. Musila nasaJiti celou svoji velikou moc, aby mi k uému
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dopomohla. Jsem jí za to tím neobmezcnji vden, že z toho lidské

huby kdo ví co zase nadlají. Snad eknou, že jsem také jeden z jejích

pensionovaných milovník, že se mnou teba také jednou své rodin
utekla — nebo že jsem použitím pípadných prostedk — jako dýky
nebo jedu — uklidil sem tam nkterého zbožovatele, když se jí stával

píliš nepohodlným —

"

„Vy víte," pravila krasavice, vztyujic vysoko svou slinou hla-

vinku, „vy víte, jak velice pohrdám vším, co si lidé o mn povídají."

„Ono to vlastn — jak se duchapln vyjádil jeden pyšný pán —
snad ani nesahá k výši vašeho pohrdání."

„Beze snadu," posvdila drazn slena.

Lahoda vykával už jen vhodné chvilky, aby se mohl poroueti,
ale za posledních okamžik, zvlášt zmínkou o spoleném útku, se

pozornost jeho zase zbystila.

„Piiním se, aby vaše ob nebyla marná," vedl pan Domin dále

hovor. „Posavad byla to arci jen Thalia vulgivaga, které jsem sloužil:

ale mželi se Venus vulgivaga povznésti na vládnoucí bohyni, státi se

ku píkladu Pompadourkou, pro bych já se nemohl na konec také státi

knzem až i ve chrámu residenní Thálie?"

„Jak se zdá," pozdvihl nyní hlasu svého Lahoda, „nebylo snad

k tomu daleko, abyste se stal teba knzem ve chrámu církevním?"

„Hádáte, že jsem tak nco jako páter Vyklouz ? Jakkoli nemohu
zcela posvditi, musím pece vašemu dvtipu uiniti kompliment. 1 on

potvrzuje chválu, kterou jsem tak asto slýchal o vaší dokonalosti."

„Prosím, abyste tolik nenadsazoval," odvce odmen lékárník,

„jinak bych musil za to míti, že si mne dobíráte."

„Chra nebeský pán bh!" hájil se herec. „Znám jednu dámu,
která vás pi každé píležitosti jen s velebením pipomínala a mnoho
množstvíkrát prohlásila : ,Udalo se mi poznati hezký poet mužských —
ale nade všecky z nich byl mj Lahoda!' Sleno, Ihu jedno slovo?"

„Sleno," promluvil spšné lékárník, „píliš dlouho jsem se u vás

zapomnl — bute zdráva! Má úcta, pane Domine!"
Herec nachýlil hlavu jako na divadle dvoan, když král s trnu

svého mimo nj odchází, a pravil:

„Sic te, frater, Helenae lucida sidera —

"

„Cizím jazykem o pítomné osob mluviti," vpadla mu slena
do ei, „není dovoleno."

„Vždy já jen trochu opravuji Horáce," namítal Domin, „a ten

mluvil docela o jiné Helen, akoliv již o té toho staí pohané celé

kalendáe naklevetili!"

Umlkyn vyprovázela Lahodu až do pedsín.
„Nedivte se mu," pravila tu pitlumeným hlasem významn na

hlavu ukazujíc, „už si také posedl v blázinci. — Na shledanou

v pondlí!"

Ale k této shledané nedošlo. Lahoda mimo vše nadání ješt ped
pondlkem musil sestru v nepítomnosti manžela jejího provázeti na

Samohradskou Selanku, a místo aby se honem vrátil, ulehl tam na
nemocné lože.
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Když dostal od sleny Blankové psaníko, ve kterém stálo: „Chcete

pátele své pipraviti o rozum?" — mél za svou povinnos nenechati

je bez vší odpovdi. Pipadlo mu, že by ji mohl Ludikarovi nadiktovati,

ale hned tu myšlenku zhola zamítl — byl by se ped doktorem stydl.

Odhodlal se, že pece ješt sám, teba s velikým nepohodlím, ádek,
dva napíše.

Ale ped Methodií to také na žádný spsob nechtl uiniti. Pokal,
až u nho byla sestra Nepomucena; a ke všemu — by adresu co

možná utajil — dal si ješt zavolati Kosatku a hotový list sám ji

doruil, aby ho donesla rovn na poštu, (Pokraování.)

Prosba.

do nemá sn, ten nemá žití,

,^i5>,kdo bére sny. Jak Herod jest:

ó rozvíjej se, sn mých kvítí,

ty chudé kvítí podél cest.

Ty cesty byly též kdys v kvtu
a plny rosných krpjí,
i z nich se chystal skivan k letu

s písnmi jarních nadjí.

Slyšíš to koles rachocení?

To tžký vz pejíždí luh,

ó co tu ran a co tu mení
tch jarních kvt, mladých tuch!

A za prvním se vláí druhý

vz s povinností bemenem,
jich kola ryjou v kvtech pruhy

a hndou prs nad semenem.

Kvt mizí, pda zpchována,
prach na ní víí v kotouích,

ó bu ty, mezi, požehnána,

ty úzká mezi písní mých!

Kdo nemá sn, ten nemá žití,

kdo bére sny, jak Herod jest:

když tolik zhynulo již kvítí,

ty meze aspoii necht kvést!

M. A. Šimáek.

Nové písemnictví.

Práce teclmické.

Zprávy spolku architekt a inženýr v království eském. Honík
XIX (1884), ses. III. a IV. Sešit tetí poíná dvma lánky z oboru

architektury, z nichž první jedná o novém domu p. Bubeníkovu poblíž

nábeží Palackého, druhý pak je vnován starému zámku pán z Pern-

štejna v Pardubicích, Byl bych si pál, aby tento druhý lánek po-

dával podrobnjší popis zajímavé ony památky stavební.

V lánku tetím, jehož ukonení nalézá se v sešitu tvrtém, po-

pisuje p. inženýr Franci vodárnu Vinohradskou. tenástvo Zpráv

uvítá tento popis zajímavé stavby vodárenské zajisté s tím vtším po-

tšením, že pochází z pramene nejspolehlivjšího : je pan Franci p-
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vodcem a nyní již dv léta i editelem Vinohradské vodárny, a nemže
tedy o ní nikdo podati lepších zpráv než on. ^) lánek jeho podává

veškery pípravné výpoty velmi do podrobná, snad podrob^iji než

vzhledem ku tenástvu Zpráv bylo práv potebí. Zvlášt obšírn po-

dává spisovatel výpoet odpor ve velmi dlouhém potrubí výtlaném.

Použiv vzorc Weissbachových a zvtšiv theoreticky vypotený odpor

hlavní ješt o 20"/u shledává p. Franci, že pi plné práci vodárny

(totiž pi rychlosti vody v potrubí 0'9 m.) obnášela by odporová výška

14 m., kteráž veliina vzata též za základ pi výpotu stroj, a by

se zajisté odporuovalo vzíti do potu dle rady Grashofovy '^) hodnotu

celého odporu o 50 procent vtší.

Pi pokusech provedených v lednu t. r. ukázalo se, že výška

odporová v potrubí pi plné práci obnášela 21— 23 m., tedy o polovici

více než dle užitého vzorce oekávati se dalo. Kdo zná nedostatenost

našich vdomostí v tomto oboru, nebude výsledkem tím arci pekvapen.

Pi pokusech konaných r. 1876 v Hamburku shledán ku p. za okol-

ností docela podobných odpor o 43
"/o vtší než výpoet dle vzorce

Weissbachova podává. ^) Jednalo se tu o potrubí nové, pi potrubí

starém, ásten zaneseném, vzrstá pak arci odpor v pomru daleko

vtším.

Akoliv tedy rozdíl mezi odporem skuteným a vypoteným mže
se zakládati na nedostatenosti theorie, v které arci vliv etných zá-

hyb, nedokonalého uložení potrubí atd. nemže dojíti dokonalého ísel-

ného ocenní, není také vylouena možnost, že velký odpor pi pokusu

nalezený má nahodilou píinu místní. S tolio stanoviska bylo by za-

jímavo znáti velikost odporu, jaký se jevil pi normální práci erpací

stanice. Tabulky ve lánku samém uveejnné k tomu nestaí, protože

uvedená data pro stavy vody a pro údaje manometrické nejsou dosti

pesná, aniž jest zarueno, že vztahují se ku pozorování souasnému.

Pimen provedená pozorování ve spojení s píslušnými výpoty mohla

by však poskytnouti v této vci žádoucího svtla.

Co se týe potrubí samého, nemohu volbu jeho prmru nazvati

štastiiou. Prmr ten vypoten tak, že pi souasné práci dvou stroj

v erpací stanici voda proudí potrubím rychlostí 0'9 m. Kdy by bylo

naprosto jisto, že nebude spoteba vody nikdy vtší, než pi výpotu

stroj bylo pedpokládáno, neb kdy by potrubí bylo jen krátké a mohlo

tedy snadn býti nahrazeno jiným, ^) nebylo by proti volené rychlosti

vody co namítati, a je vtší, než obvykle se pipouští. Avšak okolnosti

jsou zde jiné. Jak zkušenost ukázala, roste spoteba vody v mstech
velmi rychle, jakmile odebírání vody se usnadní. Že Vinohrady neiní

výminky, vysvítá již z toho, že již nyní bude zízen tetí, vtši stroj

') Nemohu zde nevysloviti pání, aby i obo Pražská odhodlala se k uve-

ejnní popis svých staveb obecních.

*) Thorctische Maschinenlelue I. 488. Poznámka Grashofova vztahuje se

ku vzorci Hagenovu, platí ale podobn i o Weissbachova vzorci.

^) Iben, Drucklióhenverlust in eisernen Rohrleitungon, str. 19. Dlužno však

dodati, že v jiných pípadech rozdíl mezi odporem sknteným a vypoteným
u nových trub byl jen nepatrný. Svdí to o tom, že hrají zde velkou

úlohu okolnosti vedlejší, v potu se neobjevující.

*) V skutku jest potrubí to skoro piil míle dlouhé.
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erpací, tak že pi souasné ])ráci nového stroje a jednoho z obou

stroj starších rychlos vody v potrubí bude obnášeti již ()'95 m.

Potrubí o prmru ponkud vtším — aspo 325 mm, — bylo

by arci vyžadovalo o nco znanjšího nákladu, ale ás tohoto zvýše-

ného nákladu ') byla by se kryla úsporou v palivu následkem menšího

odporu v potrubí, zárove však byla by se tím zjednala obci jistota, že

dalšímu snad žádoucímu rozšíení vodárny nebude vaditi nedostatenos
potrubí píliš úzkostliv vypoteného.

Jiná otázka, která zasluhuje býti podrobnji studována, týká so

rozdílu mezi hladinou vody v ece a ve studni ssací. Rozumí se, že

pi práci vodárny bude voda v ssací studni státi vždy níže než voda

v ece. Vzhledem k tomu však, že studna ssací je s ekou spojena

prostrannou rourou, která koní se v ece jednoduchou míží, nemže
rozdíl ten za normálních pomr býti velký.

V tabulce I. podané na str. 132, jest udno, že dne 30. kvtna
1884 stála voda ve studni ssací 12 cm. pod nullou Staromstského

vodomru. Nullový bod tohoto vodomru leži 182"907 m, nad moem,
mla tedy hladina vody ve studni nadmoskou výšku 182 787 m.

Pan Franci str, 127, praví, že nejnižší stav vody v ssací studni pi
úplném výkonu vodárny v roce neobyejn suchém, kde by hladina

vody ve Vltav klesla o 0'3 m. pod nejnižší známý stav vody, bude

míti nadmoskou výši 183"727 m. Vidli jsme však práv, že 30. kvtna
1884, pi poloviním výkonu vodárny, ^) když voda v ece stála (u Staro-

mstského vodomru) 21 cm; nad normálem, mla hladina vody v studni

nadmoskou výšku 182'787 m,, t, j, že stála o 94 cm, níže, než by
za nejnepíznivjších okolností byla státi mla. Znaný tento rozdíl

(který není obmezen na den 30. kvtna) jest tak nápadný, že zasluhuje

býti vysvtlen. Dlužno uvážiti, že pi stavu vody 21 cm. nad normálem
má hladina Vltavy u Podola pibližn nadmoskou výšku 184*5 m.,

tak že by dne 30. kvtna m. r. voda ve studni ssací pi poloviním
výkonu vodárny byla stála 1*7 m, pod hladinou vody v ece. Tak velká

depresse mohla by býti vysvtlena jen nahodilým neobyejným odporem
a mla zajisté býti vyzváním, aby píina odporu toho byla odstranna,

protože zvýšením dopravní výšky o 1*7 m. práce stroj zbyten se

zvtšuje.

Ale není také vylouena možnos, že bod, od kterého stav vody ve

studni se mí, a který dle tabulky má ležeti na stejné výši s nullovým

bodem Staromstského vodomru, má ve skutenosti polohu jinou, t, j.

že leží výše.

Pi popisu vodní nádržky (str. 156.) podotknuto, že potrubí vy-

pouštcí i pepadni je pímo spojeno se stokou v tíd Palackého, jsouc

pi svém ústí do stoky opateno syfonem. Pokládal bych volné spojení

') Kdy by výpoet provedl se týmž spsobem, jak provedena podobná kal-
kulace panem Franciem na str. 153., plynul by z u/ití vtšího j)otriibí

ješt znaný zisk. Poet ten však není docela správný, ano se v nm
pedpokládá, že pracuje se stále plnou silou. (Dodati dlužno, že na po-
všechný úsudek /. výpotu na str. 153. nesprávnost" ta nemá vlivu.

^) Pí-i plném výkonu má se erpali v hodin 233 m^ vody, dne. 30. kvtna
r. 1884 bylo erpáno 124 m'.

OSVTA 1886. 10. •
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aspo potrubí pepadního se vzduchem za bezpenjší. Vyscbneli voda

v syfonu, což není nemožno, stává se vodní nádržka ventilaní komorou
sít stokové, což zajisté není žádoucno.

Celkem dlužno však Vinohradskou vodárnu nazvati podnikem zda-

ilým. Plného uznání zasluhuje zajisté faktum, že celá vodárna — ve

všech podstatných vcech zajisté uspokojující — provedena byla v dob
neobyejn krátké, byly hlavní práce dohotoveny bhem šesti msíc.
Také náklad, za njž vodárna zízena, jest pimený. Stála celá vo-

dárna 344.000 zl., jsouc zízena na normální dodávku 3500 krychlových

metr denn (pi lóhodinové práci stroj). Pipoteli se náklad na

rozšíení vodárny, které práv má býti provedeno, bude úhrnná summa
na stavbu vodárny vydaná obnášeti asi 370.000 zl. Maximální výkon

vodárny pi celodenní práci dvou stroj možno pak oceniti na 5000 kr.

metr vody denn. Obnáší pak zizovací náklad na 1 krychlový metr

maximální denní dodávky 74 zl., což vzhledem k nepíznivé poloze

obce ve velké vzdálenosti od eky jest náklad mírný. ')

Na konec ješt nkolik poznámek o názvosloví. Pan spisovatel

nazývá pumpy vodárny Vinohradské pistovými (Kolbenpumpen), což je

patrn terminologický omyl, jsou pumpy ty v skutku pumpy pistonové

{\\\ potápníkové (Plungerpumpen). Podobn užívá pan Franci na str. 132.

slova zdvih ve smyslu slova ohrat, což mže býti píinou nedorozumní.

S názvem hotel Cornvalský nemohu se spáteliti. Není ani eský (mu-

sili bychom psáti „Kornvál"), ani anglický (kde by se musilo psáti

„Cornwall"). Myslím, že je lépe psáti kotel komický dle obdoby angli-

ckého „a Cornish boiler." — Název „hrníské roury", vyskytující se

na str. 154. mohl snad nahrazen býti názvem „roury hlinné" neb

„brnené".

K vli úplnosti uvádím i dv chyby tiskové v uvedených íslicích.

Na str. 153. ve sloupci druhém, ádku 18. zdola má státi 365 a ni-

koliv 36'5; na str. 157. pak, ádka 11. zdola ve sloupci prvním stojí

14"83 m. na míst 13481 m. Užívání teky k oddlení tisíc od set —
jako v posledním ádku téhož sloupce — není praktické a dává podnt
k omylm.

Po lánku p. Franclovu následuje pojednání pana Hráského —
nyní inženýra obce Lublaské — obsahující Zprávy z cest v oboru

vodního stavitelství. Oddíl první, jehož první ást v sešitu 3. uveejnna,

jedná o stokování mst a podává popis splachovací soustavy ve Vrati-

slavi, Slezské Boleslavi a v Gdasku. Jak pirozeno, nemže v tchto

popisech býti obsaženo nic podstatn nového, byla kanalisace tchto

mst tolikráte vylíena, '*) že nezbývá v ohledu tom již eho dodati.

Zajímavé mohou tedy býti jen zprávy o tom, jak jednotlivé úpravy

') Náklad na rekonstrukci Pražských vodáren bude obnášeti 2,400.000 zl.

Vodárny ty budou moci úhrnem dodati nejvýše 22.500 kr. metr vody

za den. Bude tedy zizovací náklad na 1 kr. metr maximální dodávky
107 zl. Pi tom arci dlužno uznati, že v Praze dodává se voda filtrovaná

(aspo zhruba) a že ásteným užitím vodních sil útraty za palivo budou

pomóru menší, než ve vodárn Vinohradské.
•) I ve Zprávách spolku arch. a inž. podán již v ro. XV. na str. 8. popis

stokování Vratislavi a Gdaská, a sice inženýrem Kaftanem.
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bhem doby se osvduji, a z toho stanoviska jest arci každý píspvek
z péra osobního pozorovatele velevítán, zejména v dob, kdy i naše

Praha pistupuje k rozešení otázky stokové. Ostatn i popis sám —
by i nepodával novinek — má svou cenu co struná a dobrými illu-

stracemi opatená rekapitulace obšírnjších popis odjinud známýcli.

Práce p. Hráského píjemn se te, jsouc psána slohem struným,
uhlazeným a — s nkolika výminkami — i jasným, což, upímn eeno,
jest u nás technik vcí dosti ídkou. V názvosloví uvedeno nkolik
vhodn volených slov, z nichž zvlášt uvádím název „stokování" a

„ stokovnictví", který zasluhuje, aby zobecnl. Ale vyskytují se v lánku
p. Hráského také nkteré terminy, s jichž uvedením, a samy v sob
nejsou nesprávné, nemohu souhlasiti.

Týká se to zejména slov „zemní voda", „kališt" a „výkališt."

I Kdy by o tchto pedmtech nebylo se posud po esku psalo, vítal

bych názvy ty s potšením. Myslím však, že, chcemeli dospti ku

t žádoucímu ustáleni technické terminologie, nesmíme hotové již názvy

bez podstatné píiny mniti neb dokonce pijatým terminm podkládati

/ini/ význam. Pro nmecké Grundwasser bylo posud všeobecné užíváno

slova spodní voda, ^) a nevidím píiny, pro by název ten, jehož užívá

ve svých spisech i prof. Krejí, pední naše autorita geologická, ml
býti nahrazen slovem novým. '^) Slova „kališt" užívá p. Hráský pro

anglické „gully". Njaký název pro gully by ovšem byl vítán, protože

pro gully vlastn posud slova nemáme. Ale názvem „kališt" oznaují
se v poslední dob žumpy, a nezdá se mn tudíž výhodno slovu tomu
nyní podkládati zase význam jiný. Žumpu nazývá p. Hráský „výkalištm".

Jest patrno, že takovým pesunováním a zamováním význam iní se

ustálení terminologie nemožným, ehož následek je, že v technických

láncích svých, chcemeli se vyhnouti nedorozumní, musíme v závorce

pidávati významy nmecké.

Také v užívání názv pijatých není p. Hráský dosti dsledný.

Slova „splašky" užívá jednou (str. 136. si. 1. . 15. sh.) pro vody

pouliní, jednou (na témže míst . 6. zd.) pro veškeren obsah stok a

konen na stránce 139. (si. 1. , 30. sh.) v obecn pijatém smyslu

domácích ili kuchyských vod. Podobná nedslednost jeví se na str. 137.

(si. 2. . 19.— 20, sh.), kde v úvaze o Vratislavské soustav zavlažovací

mluví se o „pirozené ltraci zemí". Myslím, že práv v odboru stokov-

nictví, kde bez toho panuje velký zmatek pojm (bezdn i zúmysln
tvoený), mli by spisovatelé, jimž záleží na podstat vci, dvojnásob

šetiti pesnosti názv i myšlenek.

K slovm, jichž p, Hráský užívá v jiném smyslu, než jest zvykem,

náleží též slovo „spouš," kterým na str. 136. oznauje se pístrojí ku

') Tu i tam užito i slova „voda matiní".
^) V soukromém dopisu hájí p. Hráský potebu a správnost nového významu

tím, že slovo spodní voda znaí též vodu za kolem mlýnským, a že n-
mecké Grundwasser není složeno ze „spodek" a „voda", nýbrž z význam
„zem" a „voda". Co se týe dvojího významu slova spodní voda, myslím,
že posud nestal se píinou zmatku, okolnost pak, že spodní voda ne-

souhlasí snad pesn s doslovným významem nmeckého slova Grund-
wasser, není zajisté žádnou vadou.

60*
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spouštní trub, a slovo to v mechanické technologii (i v obecném
život) znaí urité mechanismy druhu docela jiného.

Uiniv tyto poznámky z povinnosti kritika opakuji, co již nahoe
jsem vytknul, že totiž lánek pana Hráského obsahuje také znaný
poet význam dobrých a velmi pípadných, jichž užití odborníkm co

nejveleji odporuuji.

Docela pochybený jest však popis erpací stanice na vody stokové

ve Vratislavi. Praví p. Hráský na str. 136.: „Z obou kalojem pitéká

voda do spolené nádrže pod strojovnou v hloubce 2"25 m. ležící,

z níž ji možno dvma odstedivými erpadly (zdvih 2"14 m., prmr
1 m.) po 500 litrech ve vtein erpati a do hlavní rozvádi stoky

vytlaovati. Úkol ten vyplují dva Woolfovy vahadlové stroje." Nevím,

jak se stalo, že p. Hráský mluví tu o odstedivých erpadlecli, hnaných

stroji vahadlovými. ^) V skutku dje se zvedání vod stokových erpadly

potápníkovými, zavšenými na vahadlech hnacích stroj Woolfových.

V místnosti vedlejší nalézají se arci dva malé stroje výpomocné, kterými

ženou se erpadla odstedivá. ^) Stroje ty však slouží jen za výpomoc
pro pípad, že by jalové stoky v dob povodní se staly neúinnými.

Zdvih a prmr uvedený p. Hráským v závorce ukazují ovšem k pumpám
s pohybem vratným, pohíchu však jest tu zase prmr nesprávný.

Mají totiž potápníkova erpadla prmr 1*2 m. a nikoliv 1 m.^)

(xramatický lapsus na str. 137. („na tí rziiýcli místech") chci

položiti na vrub korektorv, ale úpln na vrub spisovatelv musini pi-

psati ponkud podivný výrok, že „voda z polí zavlažovaných odtékající

je 10" studená'' (str. 137.).

Na konec dovolím si dotknouti se ješt vci, která se mne i osobn
ponkud blíže týká. V obšírné poznámce hned na zaátku lánku uvádí

p. Hráský do podrobná „zajímavou," jak praví, theorii o „jednotkách

proudových," kterou podal dr. Fleck ve 12. a 13. výroní zpráv
ústedního zdravotnického úadu v Drážanech, a která pak vyšla ve

zvláštním otisku (Uiber Flussverunreinigungen etc). P. Hráský opakuje

vrn po Fleckovi celé odvození jeho vzorce, *) jímž má býti stanoveno,

') Jest dosti zajímavo, že i v popisu Kaftanov (XV. 9) stylisare je taková,

že pipouští pochybnosí o pomru odstedivýth erpadel ke strojm Wool-
fovým. Také Fischer ve svém spisu „Aballstolfe" (188-'. str. 152) upadl

v omyl vo píin erpadel odstedivýí-h.

•) Odstedivá erpadla tato mají prmr 1100 mm. a zvedají (jednotliv)

450 litr vody v sekund. Stroje, jimiž jsou hnány, nejsou arei vahadlové,

ani Woollické, nýbrž jednoválcové stroje typu lodního o prmru H3() mm.
a zdvihu rovnž 330 mm., kdežto stroje Woolfovy, ženoucí pumpy hlavní,

mají píste prmru 450 a 760 millimetr.
^) Upozornil jsem p. Hráského na tyto nesprávnosti soukromým dopisem,

však obdržel jsem za odpov, že „údaje jsou se skuteností naprusto

souhlasící, a nikoli tak podány, jak by toho jasný výklad žádal." Nechtje
po tomto rozhodném tvrzení viti více vlastním poznámkám, požádal

jsem písemn stavebního radu pana Kaumanna ve Vratislavi o laskavá

pesná udání mr. ísla, jež mn p. Kaumann ochotn podal, souhlasila

úpln s mými poznámkami, a teprve na tomto základ dovolil jsem sohé

uiniti výtky nahoe položené. Dodávám, že stokování Vratislav bylo

provedeno ízením stavebního rady Kaumanna.
*) V. Hráský užívá tu k oznaení množství vody písmena m, pro rychlost

pak písmena r. Myslím, že jest velice neprospšno uchylovati se pi ozna-

ovám' bžný(-li veliin mechanických (id obvyklých ziuiek mezinárodních.
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mnoholi výkal eka njaká pojmouti mže, a upotebuje vzorce toho

také hned pro pomry Pražské. Ke konci pak stojí poznámka: „Bližší

rozbor podal Hajniš v Dingl. Pol. J. 1884 254. 1." Tato poznámka
ve spojení s pedcházejícím odvozením a upotebením Fleckova vzorce

v tenái asi sotva vzbudí domnnku, že mj „rozbor" neml jiného úelu,

než ukázati úplnou hezpodstatnos a neoprávnnost dedukcí Fleckových,

pokud se týkají dovolené míry zneištní ek. V onom rozboru (na

uved. míst, str. 2.) napsal jsem toto: „Jest nade vši pochybnost jisto,

že tak jednoduché pravidlo pro pípustné zneištní ek, kryto jsouc

autoritou jména Fleckova, mže míti následky dalekosáhlé, protože

praxi je každý hotový vzorec vítaným, a ona se tím mén táže po
jeho oprávnnosti, ím spíše se domnívá, že se mže spoléhati na

autoritu pvodce jeho." Úsudek ten díve se vyplnil, než jsem oe-
kával : uplynulo sotva pl roku od napsání onch slov, a již bylo pra-

vidla Fleckova užito pro pomry Pražské. eho jsem se však nenadal,

jest, že pod tímto prvním upotebením bude se nalézati poznámka,

která ve tenái musí vzbuditi domnnku, že pravidlo Flockovo schvaluji.

Fleck jest výborný luebník, ale „mathematický" pokus s uve-

deným zde pravidlem se mu naprosto nezdail, což ostatn každému,

kdo Fleckovo odvození pravidla toho te, ihned bude jasno, toliko

p. Hráský, jak se zdá, nepozoroval nedsledností Fleckových. Nemohu
zde opakovati, co jsem na citovaném míst proti vzorci Fleckovu uvedl,

poznamenávám pouze, že vzorec ten pokládám — a myslím, že plným
právem — za nedopatení, jaké konen i nejlepšímu uenci asem
pihoditi se mže.

Pravil jsem nahoe, že p. Hráský užil pravidla Fleckova pro po-

mry Pražské ; však stalo se to spsobem, z kterého nevysvítají dosti

jasn konsekvence, k nimž vede vzorec Fieckv. Dle p. Hráského má
Vltava pod Prahou pi normálním stavu rychlos r25 m., pi emž
protéká jí v sekund 82 kr. metr vody; dle mení mn známých
obnáší rychlos IS m., a množství vody 60 kr. metr v sekund.
Upotebímeli vzorce Fleckova, do nhož vložíme tato ísla, shledáváme,

že by dle Flecka Vltava pod Prahou mohla pojmouti neištné výmty
1,025.000, resp. 900.000 duší, ili stokové vody msta tak lidnatého

jako jest Víde neb Berlín Pi chatrných vdomostech našich o psobení
rzných faktor zde inných nemžeme arci íci s naprostou jistotou,

že by Vltava takového množství kal nesnesla, tím mén mže však

nkdo tvrditi, že je zajisté snese bez znaného zneištní a vzorec, ze

kterého závrek takový plyne, již tím musí se státi dosti podezelým,
abychom pátrali po jeho odvodnní a nespokojili se pouze povstí
jména Fleckova ve svt luebním.

Tolik dovolil jsem si dodati zde na vysvtlení vci po mém ná-

hledu dosti dležité a na obhájení vlastního svého stanoviska v této

otázce. —
Vraceje se k dalšímu obsahu tetího sešitu Zpráv podotýkám, že

v posledním lánku strun se popisuje projekt architekt Martina a

Stiibchena pro nové museum eské, ku kterémuž lánku pipojena tabulka

s fasádou a pdorysy navržené stavby. Sešit zakonuje se pak nkolika
strunými kritikami vyšlých spis odborních a zprávami spolkovými.
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Sešit tvrtý obsahuje pedevším dokonení popisu Vinohradské

vodárny, po nmž následuje lánek p. Soukupa: Nártky z rzných
dosud panujících náhled o klenbách. P. Soukup mn snad nezazlí,

eknuli upímn, že by jeho lánek znan byl získal, kdy by byl psán

suchopárným sice, ale takka železn dsledným a jasným slohem Šolí-

novým. Se spsobem psaní nkterých cizích slov užitých v tomto lánku
nemohu se spáteliti; jest zajisté lépe psáti konglomerát, kompaktní

než conglomerat, compactní. Chybou tisku vyskytla se v první rovnici

na str, 166. ti znamení rovnosti, z nichž drtihé je pebytené.

lánek architekta Schmoranze, v nmž popisuje se monstrance

farního chrámu msta Bohdance, je zajímavým píspvkem k historii

umleckého prmyslu v echách. Zvlášt zajímavo jest, že tato vzácná

památka gotického umní, pocházející z dob Karlových, mla r. 1811

býti roztavena ve Vídeské mincovn a byla pouze tím zachována, že za

ni od Bohdaneských státu zaplaceno 520 zl. konv. mny ve stíbrných

penzích.

Pojednání dr. Doubravy o absolutních jednotkách elektrických

bude zajisté všemi tenái Zpráv uvítáno s radostí. Znalos absolutní

soustavy mr (zahrnující netoliko úkazy elektrické, ale mechanické

vbec) je dnes pro inženýra strojnického nevyhnutelná a je tedy vylíení

této soustavy z péra povolaného znalce vyplnním skutené poteby.

Pi známé povsti dr. Doubravy ve svt vdeckém není ovšem teba
vytknouti výslovn vcnou bezvadnos pítomného pojednání. Nedo-
patením stalo se, že k oznaení elektromotorické síly užito nkolikráte

písmeny E a jinde zase písmeny V, ímž pehled ponkud se ruší. Na
str. 173 postaral se saze o dkladné porušení smyslu. teme tu totiž

o dvou tlesech, z nichž na jednom nahromadno jisté množství teného

skla, na druhém stej)té množství tené pryskyice. Rozumí se samo sebou,

že tu dvakráte vynecháno slovo „elektiny". Není ostatn tato chyba

tisku ješt z nejhorších. Pisatel tchto ádk nalezl ve vynikajícím

technickém listu nmeckém vytištno docela zeteln: „die zur Erzeugung

des Dampfes notige Wilrmcrmenge" na míst „Warmemenge", a v kar-

táovém otisku vlastního lánku svého jednou na míst páry kotelní

shledal páru kostelní.

Pi této píležitosti nemohu ostatn nedotknouti se velmi nedo-

konalé sazby mathematické v našicli Zprávách. O nevhodném užití teky
k oddlení tisíc od set jsem se již zmínil. Rovnž nehodí se teka co

znamení násobení dvou ísel. Píšeli se ku p. kilogrammetr rr: 981.10^

erg, mže tento spsob vésti k nedorozumní. V takových pípadech
hodí se lépe stará znaka X- Teka nech zstane zachována algebe. ')

Nemotorné znamení, položené ve lánku p. Soukupov za nullu, neslouží

modernímu závodu tiskaskému rovnž ke cti. Nejhe však vedlo se

známé anglické znace pro koskou sílu, kteráž znaka je stažením

písmem H (horše) a P (power). Na míst této znaky vytištna docela

') Ovšem že i ve výrazech algebraických teky jen výmineén se užije. Ve
Zprávách však nalézáme v lánku p. Soukupa vytištny souiny algebraické

s tekami mezi faktory vedle souin beze všech teek, patrné dle fan-

tasie sazeovy.
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jednoduše zhola bezvýzuaraná kombinace I—P. Myslím, že by v tchto

vcech mla a mohla býti zjednána náprava.

(!asový jest lánek inženýra Reitera o jatkách a tržištích,

obsahující mimo povšechné pojednání o tomto pedmtu také návrh

autoriv na zízení jatek a tržišt pro Prahu. O vcné stránce návrhu

toho nedovoluji si pronésti úsudku, nejsa v této vci specialistou, jedin

to budiž podotknuto, že by snad bylo bývalo lépe spojiti ob kotelny

(v návrhu reservoireni oddlené) v místnosti jedné.

Jest to sice vždy vcí velmi choulostivou, udíleti spisovateli rady,

nemohu však zamleti svého pesvdení, že by se lánky pán Reite-

rovy tly mnohem lépe, kdy by autor chtl se zíci toho, co Angliané
nazývají „line writing". V úvod ku pítomnému lánku praví ku p.
p, Reiter: „Théma naše nemže býti ani toho druhu, že se jako po-

stupem njakého sgraffita v tuném butfetu celá stupnice výkonu obmezí

na nkolik hravých puthy(?) vedoucí ob na pentli a od porážky už

rovn k bohatému nastolení hod masopustních se ubírají, spíše bude
teba aspo se zmíniti v hlavních rysech o rozloze, o staveništi a jeho

úprav." Necítí autor sám, že je to trochu „silný tabák"? Jest to

ovšem vc vedlejší, protože tená místa taková mže peskoiti, však

bylo by to zajisté ve prospch lánku, kdy by spisovatel sám hned
zpedu podobná místa v práci své rozhodnou rukou škrtnul.

Pan Reiter miluje historické doklady a v této zálib se s ním
pisatel tchto ádk úpln srovnává. Nkdy se arci stává, že poznámka
historická souvisí s hlavním textem páskou jen velmi slabou. Tak stalo

se i v tomto lánku, kde zmínce o oddlení jatek pro porážku koní

je pedeslán citát ze XIV. knihy Mojžíšovy: „Každé hovado, které má
kopyta rozdlená, tak aby rozdvojena byla, a pežívá mezi hovady,

požívati budete." Pan Reiter dokládá, že „tímto opisem veliký reformátor

zdravotní požívání koského masa dosti markantn vylouil." Poukázání

k národu, který koského masa nejedl, jest ovšem ponkud zvláštním

úvodem ku pojednání o jatkách pro kon. Ale pedmt, jehož tu do-

tknuto, jest sám o sob zajímavý. Naskytuje se totiž otázka, pokládalili

Židé — jak p. Reiter myslí — kon v skutku za zvíe „neisté"?
Z etných jiných míst, kde o koni je e, nabývá totiž tená bible

spíše dojem, že k byl Židm zvíe velice vzácné, na jehož zabití pro

potravu již z této píiny nikdo — ani Mojžíš — nepomýšlel. To
ovšem jen náhled prostého tenáe bible, bylo by však zajímavé slyšeti

v této vci soud odborníka. Že aspo v nouzi Židé masem jedno-

kopytník nepovrhovali, vysvítá ze zprávy o obležení Samaí Bena-
dadem, králem Syrským, kde se praví: „Byl hlad veliký v Samaí,
nebo aj, tak dlouho obleženo bylo, až hlava oslova byla za osmdesáte
stíbrných" (II. král, VI. 25).

Co vzor pée o opatení zdravého masa ve stedovku uvádí

p. Reiter na str. 178. Londýn, „kde stará korporace City nad jiné

dobe pochopila zvláštní význam takové approvisace, vyhradivši sob
již od r. 1327 výhradní právo na zízení tržišt v obvodu na IVo míle,"

a na str. 180. varuje se — všim právem — aby nebyly zizovány
jatky pro pouhou potebu Prahy, „nebo tu man ješt v upomínku se
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nám nutí jako záblesk tak mnohá, úvodem vzpomenutá místa biblická ^)

a k opatrnosti radí také ono dávné usnesení veliké korporace City

Londýnské z r. 1327, kteráž sob tudíž ped 500 lety byla aspo
výhradní právo k dalekému obvodu na 1 '4 ™íl6 zabezpeila." Poukázky
ty jsou bez odporu zajímavé, ale myslím, že by pro vytknuté momenty
byly se našly doklady také blíže než v Palestin a v Londýn. Víme
na p., že ped 500 lety (za krále Jana) i v Praze prodej masa byl

písn organisován. Vlastní ezníci prodávali maso výhradn ve veejných
masných krámech ili tržnicích. V každém mst Pražském zízena byla

jedna taková tržnice. Každý ezník Staromstský zaplatil za krám, jejž

v této tržnici držel, jednu hivnu do komory královské. ^) Huntýi sice

prodávali maso na trhu svobodném (frýmarku), ale jen v urité dni

a pod dozorem obce. Co pak se týe pée o dobrotu masa, tu již

r. 1357 ustanoveno jest od konšel Staromstských z usnesení se

staršími obecními a s cechmistry emesel, kdo by prodal neb ku prodeji

choval masa z domácího dobytka nebo ze zve smrdutá, neistá neb

zkažená, aby ponejprv stál celý jeden den na pranéi, po druhé dva

dni, po tetí ti dni celé, také pak po tetí aby byl vyhnán a vypo-

vdn z msta na sto let a na jeden den. ^) Aby pak naízení ta

prakticky zachovávána býti mohla, zapovzen prodej masa mimo tržnice

a svobodné trhy nejen ve mst, ale v obvodu jedné mile kolem msta,'*)

a to netoliko v Praze, ale i v jiných mstech eských. teme ku p.
v pamtích Šimona Plachého, že „léta 1339 od rychtáe a písežných

msta Plzn potvrzen ezníkm poádek v tch artikulích, které od

Otakara krále eského Pražským ezníkm vydány jsou, totiž aby

v jedné míli okolo msta maso sekáno a prodáváno nebylo ; též aby

toliko masa erstvá a ne nasolená k trhm od jiných do msta vezeny

byly." ^) Z toho tuším patrno, že ped 500 lety opatení v Fráze a

v eských mstech inná ví/rovnala se úpln opatením Londýnským,
jakož vbec jest známo, že ve stedovku Praha i velikostí i úpravou

nad Londýn vynikala. ^)

Zajímavé jest upozornní na výrobek z odpadk jateních, u nás

skoro neznámý, totiž na padlané devo ebenové, vyrobené z krve a

mletých drtin vzácnjších dev (zejména deva cedrového). Výrobek

ten je ve Francii znám jménem „bois durci" ') a užívá se ho hojn
pro rzné pedmty ozdobnické.

Obsah tvrtého sešitu Zpráv koní se struným popisem liech-

siegelova návrhu budovy musejní.

') Vztahuje se to k místm, kde zapovídá se požívání zdechlin a zkaženého

masa.
2) Tomek, Djepis Prahy, díl 2. str. 883.
•'*) Doslovn z Tomkova Djepisu Prahy, díl 2. sir 345—846.
*) To ostatn známé „právo mílové", jemuž tšila se všecka vtší msta

ve stedovku.
'••) Vydání Josefa Strnada, str. 10.

") Ml ku p. Londýn dlažbu o 200 let pozdji než Piaha, a za dob JauM

a Karla byla Praha asi tikráte tak velká jako souasný Londýn.
') Stalo se zajisté jen nedopatením, že na str. 178. teme: „Jiný spsob

upotebení krve poskytuje nám fabrikace tak zvané „des bois durci."



Nové pisemnictví. — Práce technické. 949

Co se týe tabulek v obou sešitech jsou pkn provedeny, a úelu

svému úpln vyhovují, pál bych si toliko, aby i korektue textu na

tabulkách bylo vnováno ponkud více pée, abychom nemusili ísti

velkými písmenanii : y^Art iuinita est," aneb na jiné tabulce jednou

správné „spíže" a hned vedle „spýže". ^) Lad. Jíajniš.

Rozhledy v djinách souasných.

v Praze, dne 20. záí 1885.

Píjezd Sloviuc ilo Prahy. — Nový arcibiskup Pražský a uvítací slova starosty Pražského. —
ýíruíua v osobé starosty Pražského. — Schze panovník v Kromíži. — Kalnóky u Bismarcka. —
Pobyt císav v Plzni. — BoHcnský }iold v Požeze. — Konené zrušení dané z hlavy na Buši. -

Vypovídání Polák z polských kraj v Prusku. — Brissonova vláda a koloniální politika. -

Madagaskar. — Mír s inou. — Volební ruch ve Krancii. — Konec sporu rusko-anglického. —
Události ve Španélích. — Ulysses Grant.

Domácí národní život náš vyznamenával se minulé léto dosti

velkou ilostí. Po návštv amerických ech a po ruchu volebním

zaujal píjezd Slovinc do Prahy obecnou pozornost. Prvotn chystali

se Slovinci u velkém potu, pes 600 úastník, podniknouti cestu na

Velehrad a z Velehradu do Prahy navštívit národní divadlo. Pohíchu
však setkal se úmysl ten s tak tuhým odporem úad politických,

vyšších i nižších, že od cesty na Velehrad musilo býti upuštno. Cesta

do Prahy nastoupena posléze z Terstu, Lublan a Mariboru. Zástupcové

ze všech konin vlasti slovinské, ze Štýrska, ohrožených Korutan,

z jádra národního Krajiny, z pedních bašt slovinských Istrie, Gorice,

Gradišky, Terstu, ba i z Krku a jiných ostrov Kvarnerských, zavítali

potem 88 dne 17. srpna veer do Prahy, aby podali si ruce s bratrským

národem eským a utužili se ve vdomí svém k tžkým zápasm, jež

vedou za svou národnost Již na všech stanicích od Moravy do ech
byli vele vítáni, v Praze samé vítzoslavn pijati a provozeni do

svých byt. Zvláštní váhu dodávala této návštv okolnost, že mezi

hostmi slovinskými byli zástupcové všech stav a vrstev spoleenských,

profesoi, studenti, duchovní, poslanci, rolníci, mšané, starostové a j.

Když 20. srpna louili se slovinští hosté s Prahou, se slzami v oích
dkovali za pijetí a tolikeré sympatie, ujišujíce, že mnoho oekávali,

avšak s vtší posilou, než se nadali, že vracejí se do vlasti své, aby

Mezi tím co tento lánek nalézal se v tisku, vyšlo v 1. sešitu XX. roníku
Zpráv dokonení lánku p. Hráského o stokování mst. Nesprávnosti
v popisu erpací stanice Vratislavské nejsou tu opraveny. K významu
„výkališt" pidána poznámka : „Namíst ,výkališt' užívá se asto slova

,žiimpa', jest to však germanismus.'' Že užívá se na míst slova „žumpa"
nyní „kališt", spisovatel zamlel, a byl na to upozornn. Dále pozna-
menáno: „Místo slova ,zemní voda' (Grundwasser) užívá se a->to chybné
jSpodní voda' (Niederwasser)". V skutku užívá p. II. v dalším pojednání
o úprav ek slova „spodní voda" ve smyslu nejnižšího stavu vody v ece.
Ale nejvyšší stav nenazývá — jak by dsledn ml — „vrchní vodou".
Ostavuji to soudu odborných tená, zdali takové pesouvání pijatého
významu slov je na prospch naší terminologie.
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byli apoštoly národního uvdomní. Se Slovinci zavítali též nkteí
zástupcové nejbližšího jim kmene jihoslovanského, Chorváti. O hostin,

na poest slovinského spisovatele a národního buditele Majara dne 19.

uspoádané, slaveno bylo bratrství ech, Slovinc a Chorvát. —
Na osiel)' stolec arcibiskupa Pražského a primasa království

eského povolán byl hrab František Schoenhorn, biskup Budjovický,

jenž dne 15. srpna slavil vjezd svj do Prahy a své nastolení v hlavním

chrámu sv. Víta. Nejen církevní ale i politický a národní význam

jmenování toho došel výrazu v uvítací ei starosty msta Prahy,

p. dr. erného, zejména ve slovech: „Jakožto primas tohoto království

eského a tím i jeden z živoucích svdk právní jeho nedílnosti, jakožto

strážce koruny Svatovácslavské, starou výsadou, starým zvykem a starým

ádem povolaný k tomu, aby v posvátné chvíli, kdy nejjasnjší panovník

na hlavu si klade korunu královskou, ve svaté vcházeje spojení se svým

národem, svým požehnáním posvtil svazek ten, a nejjasnjšímu vládci

vzal písahu, jížto utvrzuje se akt korunovaní : mocí tohoto vznešeného

postavení svého bude Vaše Milost povždy míti hlas dležitý, mnohdy
snad i rozhodný ve všech dobách a pi všech píbzích, které dotýkají

se djin a osud naší vlasti." Arcibiskup odvtil ujištním, že jest

jeho vroucím páním, aby se mu podailo pracovati v duchu zesnulého

primasa, kn. Bedicha ze Schwarzenberga. O politické innosti zesnulého

a jeho snahách, by panovník ozdobil se korunou svatého Vácslava, bylo

v tchto listech nedávno pípadn pojednáno. Odpov nového arcibiskupa

tedy s povdkem pijata.

K závažným událostem v národním našem život náleží zmna
v osob primátora msta Prahy. K obecné lítosti po tíletém úadování

prohlásil p. dr. Tom. erný, že nepijme na dále úad starosty Pražského,

jejž s tak velkým zdarem k prospchu msta a cti národa spravoval.

Píiny jsou ovšem pochopitelný, úad tak obtížný vyžaduje všecek as
a celou sílu muže, a dosti velkou ob pinesl vcem veejným, kdo

ti léta se mu vnoval. Nepátelské nám listy, jimžto byl dr. erný
trnem v oku již od svého nastoupení, kdy okídleným slovem stal se

výrok jeho o zlaté slovanské Praze, snažili se sice vykládati odstoupení

jeho v ten rozum, jako by nebyl mohl udržeti se na míst svém : avšak

nejpádnji byly vyvráceny snahy ty optnou jeho jednohlasnou volbou

(12. záí). Když pak trval i potom na svém odstoupení, vykonána

(17. z.) volba nová a zvolen za primátora Pražský mšan p. Ferdinand

Vališ, prve námstek starostv.

Na pd eské, v památné Kromíži na Morav, odbývala se

schze panovník ruského a rakouského, jež všeobecn považuje se za

známku pátelského obratu v politice obou sousedících íší. Ped tím

(6. srpna) císa František Josef s chotí svou navštívil císae nmeckého
Viléma v Gastýn. Krátce potom odebral se náš ministr zahr. vcí
hr. Kalnoky do Varzina k nmeckému kancléi Bismarckovi. Kdežto

prvnjší schze byla aktem dvornosti a svdila jedin o pátelském

pomru mezi panovníky nmeckým a rakouským, mla druhá patrný

význam politický. Veejné mínní pikládalo schzi hr. Kalnokyho s kn.

Bismarckem ten smysl, že oba státníci jednali o bžných vcech, jež

piní obtíže pomru obou stát, zejména o celní smlouv a celní politice
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a tsnjším, snad progmatickém sblížení Nmecka s Rakouskem. Vy-

jednávání dle obecného úsudku nevedlo k cíli. Výklad ten jest ovšem

možný, jelikož kn. Bismarck neiní nijaké tajemství z toho, že i)eje si

pevnjší i tsnjší spolek s Rakouskem, než jest dosavadní. Rakousko

pak z dvodu státní samostatnosti nemže dáti se poutati silnjším a

mocnjším Nmeckem, vedle nhož by hrálo úlohu podízenou. Hled
k tomu jest politicky závažné sblížení mezi Ruskem a Rakouskem,

Rakousko, majíc Rusko za pítele, samo sebou pestává býti odkázáno

výhradn na pátelství nmecké. Na schzích panovník nevyjednávají

se sice záhady a dležitosti politické, zde nebylo k tomu místa ani

píležitosti, dlužno je však považovati za sankci shody, za utvrzeni

pátelských pomr, jejichž zásady a podrobnosti díve diplomaticky

byly ujednány. V tom smyslu byla schze Kromížská zvlášt významná,

i byla z obou stran patrná snaha, dodati jí okázalosti kromobyejné. Ne-

dostavili se jen panovníci, ale celé dvory panovnické. Z ruské strany

zavítali 25. srpna o poledni do Kromíže car Alexandr 111. s carevnou

Marií, následník trnu Mikuláš, druhý syn carv, velkokníže Jií, bratr

carv Vladimír Alexandrovi, velkoknžna Marie Pavlovna, ministr zahr.

vcí Giers, nejdvrnjší rádcové a skvlá družina ruského dvora.

Z rakouské strany pijeli den ped tím a vítali carské hosti císa

František Josef, císaovna Alžbta, korunní princ Rudolf, arcivévoda

Karel Ludvík, ministr zahr. vcí hr. Kalnoky, pedseda ministerstva

hr. Taaffe, uherský zástupce po boku císaov hr. Pallavicini a skvlá

družina dvorních dám, komoích, vojenských a dvorních hodnost. Ped-
seda uherského ministerstva. Kol. Tisza, nebyl pítomen, však dle vý-

roku vládního listu uherského prý nechybl. Bodrá Haná velkolep

uvítala císae, císaskou rodinu i carské hosti, kteí pocítili, že nalézají

se tu na pd slovanské. Mocný dojem inil zejména prvod sbor,
spolk a banderií hanáckých v národních krojích, jehož vyobrazení

pinesli i svtové cizí illustrované listy. Dne 26. srpna rozlouila se

carská rodina s císaskou a vrátila se nazpt. Císa František Josef

opustil veer Kromíž a odejel dvorním vlakem pes Prahu do Plzn.

V krajin Plzeské odbývala se od 27. srpna do 1. záí velká

vojenská cviení pti divisí a dvou brigád, rozdlených ve dva armádní

sbory, k nimž zavítali vysocí hodnostové vojenští a vojenští zástupcové

evropských mocí, aby seznámili se s vývojem a pokroky rakouského

válenictví. Za sídlo císaovo a jeho hostí na tu dobu ustanovena Plze.

Pomíjíme vojenskou stránku, jež nespadá v obor rozhled tchto, a po-

ukážeme jen na politický význam pobytu císaova v Plzni. Císa za-

vítal do Plzn 27. srpna po 1 hod. odpol. Jako v Kromíži tak ješt

hojnjší mrou v Plzni obcoval s lidem eským a jeho zástupci. Seznal

velké pokroky, jež uinilo starobylé to msto od té doby, co v nm
ovládlo národní vdomí a co správa jeho ocitla se v rukou eských.

Ze 6000 obyv. vzrostlo tou dobou na více než sedmkrát tolik. Pi tom
osvdila se zdárná innost samosprávy, jak zevn spoádaností v tak

rychle rostoucím mst a v okresu, tak vnitní silou, veejným po-

ádkem a vzornou bezpeností. Císa a král ml píležitost seznati

nejen ryze eský ráz Plzeska, ale i vývoj eského živlu a pokroilost

ve školství, prmyslu a samospráv. Panovníkovi ku poct uspoádán



952 "^- J- Touíimský:

byl 30. srpna velký holdovací prvod spolk, banderií rolnických

v pkných krojích národních a závod prmyslových. Král náš sám
osvdoval všude takovou dvru k lidu, že nechtl ani aby obecní

strážník dlil jej od dav obecenstva, v mst a mimo msto oslovoval

a mluvil s obecenstvem jen esky.

Z Plzn odejel 1. záí k vojenským cviením u Celovce a odtud

do slavonského msta nad Orljavou, Fosegy. Pobyt jeho v tomto za

válek s Tureckem proslaveném mst (12.— 14. záí) ml zvláštní význam
holdováním etné deputace bosenské a hercegovské, jež na vozích a

koních, potem pes 500 hlav, do Požegy se dostavila. V deputaci

zastoupeny byly všechny vrstvy obyvatelstva a všechna náboženská vy-

znání se svými náelníky. Vdce deputace byl sám místodržitel bo-

senský, podm. bar. Appel. Z oslovení vypuštna byla každá zmínka

o státoprávním pomru Bosny a Hercegoviny, toliko utvrzen svazek

dosavadní vítáním císae poblíže hranic bosenských, vzdáváním dík za

otcovskou péi a prosbou, aby císa navštívil Bosnu, kteréž prosb on

slíbil vyhovti píštího roku. V uherské generálské uniform, provázen

od Tiszy a uherských hodnost, vystupoval panovník všude jako král

uherský. Byl by zajisté pílišný optimism, kdy bychom deputaci bo-

senskou považovati chtli snad za známku urovnaných pomr a uspo-

kojenosti obyvatelstva. Neblahým zasahováním uherské vlády do správy

bosenské jest tam stav vcí stále žalostný. Soustava vládní zakládá

se na zásad divide et impera, totiž na rznní náboženském v pravo-

slavné, v katolíky a mohamedány, k nimž pidružil se neetný sice ale

od bosenské správy podporovaný živel židovský. Agrární otázka není

dosud vyízena, o opravách za povstání od hr. Andrassyho Bosanm
a Hercegovcm nabízených není ani ei. Pokoj sice zavládl v Bosn,
avšak spíše jen následkem poznání, že všeliký násilný odpor byl by marný.

Na Rusi vedla národní politika cara Alexandra III. k novému
prospchu obecného, zejména rolnického lidu, ke konenému odstranní

dané z hlavy. Zásadn bylo ohlášeno odstranní tížící této dan již

úkazem ze dne 30. kvtna 1882, a jakkoli zrušení její zdálo se hospo-

dáskou nemožností, ubylo dan té dle rozpotu na r. 1883 o 12 mi-

lion rubl, a zárove korunovaním manifestem (27. kv.) odpuštny
veškery její nedoplatky, r. 1884 podailo se zmenšiti ji o 19 mil.,

rozpotem na r. 1885 o dalších 12 milion. Úkazem ze dne 29. ervna
t. r. naizuje se úplné její odstranní od 1. ledna 1886. Celkem vy-

nášela da ta od 50— 60 mil. r. By i úplné její vypuštní o rok snad

ješt se protáhlo, jest tím pece již doplnno zákonodárství z r. 1861

o zrušení nevolnictva. Da ta byla posledním jeho dsledkem. Její od-

stranním nastane i volnjší pohyb ruského lidu, jenž daní z hlavy

vázán byl dosud na svou obec, která spolen za všechny úastníky

byla poplatná. —
Neslýchaným v našem vku zjevem jest hromadné vypovídáni

Polák z Poznaská a východních kraj Pruska. Již díve poukazoval

v pruském snmu ministr vnitra Puttkammer, že polský živel ve vý-

chodních provinciích pruských tisíci i)istéhovalc z Ruska povážliv

se vzmáhá, tak že Poláci nabývají pevahy v nkterých okresích, které

díve vtšinou byli nmecké. Nyní došlo k „oištní" kraj tch. Pes
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30.000 Polák, z nichž mnozí pevn již byli usedli, obdrželo píkazy,

aby prázdni byli státu pruského. Osud ten stihá i Poláky z rakouských

zemí. Nebožáci ti sthují se s rodinami — namnoze v krutou bídu

uvrženi — z polských zemí pod žezlem pruským zpt, od pruského

etnictva ku hranicím provázeni. Prusko zapomíná, že vším právem

mže mu býti oplaceno jak od Uuska tak Rakouska. Jediné v zemích

koruny eské žije 18.000 nmeckých píslušník, kteí tu zastávají

mnohé výnosné úady. —
Vláda Brissonova ve Francii kráí celkem ve šlépjích vlády

pedešlé. Vláda Ferryova padla pro koloniální politiku, následkem depeše

o vojenském neúspchu v Tonkin, akoliv mír s inou mla již tém
hotový. Brisson pokraoval v politice té, a to nejen okolnostmi donucen

nýbrž i z vlastního pesvdení. „Francie nevzdá se svého podílu ve

svt, a francouzská práva k Madagaskaru musejí býti uhájena," pro-

hlásil ministr zahr. vcí Freycinet koncem ervence ve snmovn, když

rokováno bylo o povolení 12,190.000 fr. na výpravu na ostrov Mada-
gaskar. Jules Ferry pak použil té píležitosti, aby obhájil politiku, pro

kterou byl nucen odstoupiti. „Kdy by Francie," dovozoval, „nechala

v dálných koninách všechno jíti svým chodem a ustoupila jiným mocem,

klesla by na stupe státu druhé tídy. Francie musí závoditi s druhými

státy a musí pojistiti sob moc a vliv ve svt." Brisson dovolával se

svornosti všech republikán. „Máme kolonie staré i nové," prohlásil,

„oboje jsou vykoupeny draze, a budoucnost ukáže teprve, zda byly i
nebyly vykoupeny píliš draze. Pouhé údaje statistické tu nestaí. Vláda

nechce nových kolonií dobývati, ale také nechce staré opustiti, nýbrž

chce toliko zachovati Francii všechny její držby, a pi tom tak je

upraviti, aby co nejmén stály a co nejvíce vynášely." Žádaný úvr
povolen pak 291 hl. proti 142. — Co Madagaskaru se týe, odvozují

se práva francouzská k ostrovu tomu (s 3Y2 mil. obývat.) již z doby

Richelieuovy, kdy r. 1642 první franc. výprava tam zavítala. Na dlouho

upadla pak zem ta v zapomenutí. Po rzných pokusech upevnila se

tam moc francouzská teprve v letech 1841—59 na západním pobeží.

Nynjší výprava poala r. 1882, kdy madagaskarští poslové zamítli

francouzské ultimatum, aby uznán byl franc. protektorát nad celým

ostrovem. Francouzm podaí se zajisté zahostiti se v této zemi bohaté

stíbrem, zlatem, mdí, olovem, mohutnými pralesy a hojnými plodinami,

a nebude to vcí nejsnadnjší aniž úvr nyní povolený bude posledním.

Mír mesi Francií a ínou byl nejen ujednán ale také skuten
proveden. V Pekingu vyhlášen byl již v ervnu, ve Francii, když sn-
movna jej byla pijala, prohlášen 22. ce. v úadním listu. Smlouva

míru datuje ze dne 9. ervna 1885 z Tiencinu a stanoví: Francie se

v ní zavazuje zjednati pokoj v koninách s ínou hraniících a užije

všelikých prostedk, aby rozprášila tlupy tam ádící. Žádným spsobem
nesmjí však Francouzi pekroiti hranice dlící Tonkin od iny. Na-

proti tomu zavazuje se ína potíti neb rozprášiti tlupy, ježto se zídily

na ínském území proti Francii. Osadníci ínští v Anamu požívají

tchže záruk co do života a statku, jako francouzští chránnci. (Jína

nedopustí se nieho, co by pekáželo zjednání pokoje od Francie a

zavazuje se pro budoucnost šetiti smlouvy a úmluvy uzavené mezi
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Francií a Anamem. Do šesti msíc od podepsání této smlouvy odeberou

se od obou stran ustanovení komisai na místo, aby vytkli hranice

mezi ínou a Anamem. Po vytení hranice mohou Francouzi neb jiní

chránnci neb i domácí osoby jenom tehda pekroiti hranice ínské,

když opateni budou prvodními listy, na požádání francouzských úad
od ínských úad vydávanými. Píslušníkm ínským dostaí oprávnní
pohraniných úad. Kteí íané z nitra íny chtjí do Tonkina,

musejí se opatiti prvodními listy, jež na požádání ínských úad
vydávají francouzské orgány. Obchod, vývoz i dovoz pes hranice do-

volen jest francouzským kupcm i chránncm, rovnž kupcm ínským.
Výmna výrobk má se však díti v Lankaji, Langsonu a na pevných

místech, jež pozdji budou oznaeny. ína uznala protektorát francouzský

nad Anamem a Francouzi zavázali se opustiti Formosu a všechny ostrovy

ínské, jež mli osazeny.

Francouzská snmovna ukonila 10. srpna své zasedání, poslední

v tomto tyletí, a ve všech mstech i obcích francouzských rozproudil

se ilý volební ruch. Charakteristickou jeho známkou jest snaha všecli

republikán, kterým jde více o blaho republiky než o prospchy osobní

neb strannické, aby z píštích voleb na den 4. íjna vypsaných vyšla

jednotná silná vtšina, o kterou by se opírati mohla i pevná vláda.

K tm náleží Ferry, Freycinet, Spuller, Allain Targé a ob jednoty

republikánská a demokratická. I Brisson, jehož mnozí považovali za

radikála, prohlásil se pro stranu tu a pro politiku jednoty a shody

všech republikán. Strana ta odmítá veškery pokusy o další mnní
ústavy, a napsala vedle jednoty i stálost ústavních pomr na svj
prapor. Naproti tomu radikálové chtjí vtším neb menším zmnám
ústavy. Monarchisté obou tábor, královského a císaského, spojili se

pod jednotným vedením povstného Cassagnaca. —
Po mnohých prtazích pedstoupil posléze v Anglii lord Sali-

shury s novým konservativním ministerstvem, jehož leny jsou mimo
Churchilla, Hicks-Beacha a Staftbrda Northcota Sir Stanley Giffard

jako lordkanclé, vévoda z Jiichmondu jako ministr obchodu, hr. Car-

narvon, námstek irský, Smith, ministr války, George Hamílton, ministr

námonictva, plukovník Stanley, ministr osad, Edw. Stanhope, ministr

vyuování, Sir Rich. Cross, ministr vnitra, viskount Cranbrook, lord-

president, Harrowby, ochrance peeti, John Manners, ministr pošt a

Cxibson, lordkanclé irský. Dne 25. ervna pedstavil se Salisbury po

prvé ve snmovn lord, a poátkem ervence pedstavil celé ministerstvo

obma snmovnám. Nová vláda potrvá prozatím jenom do píštích vše-

obecných voleb v listopadu, jejichž výsledek teprve platné rozhodne

mezi liberály a konservativci. Anglický parlament uzaven byl 14. srpna

bezvýznamnou trnní eí a tím i ukoneno i šestileté období, v nmž
Gladstone provedl své opravy.

Nová vláda pivedla zatím spor rusko-anglichý ke konci. Jakkoliv

tváila se z poátku nepátelsky a jakkoliv ministr pro vci indické,

lord Churchill, náleží k úhlavním odprcm ruské politiky v stední

Asii, pece pijala posléze (12. záí) poslední návrhy ruské a právo-

platn sepsaný protokol o tom zaslala do Petrohradu. V protokolu

stanoví se píští hranice a den 10. listopadu, kdy sestoupiti se mají
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hraniní komise ruská a anglická, každá nejvýše od 100 muž ozbrojené

moci provázená. Celkový výsledek jest, že Rusové dosáhli všeho toho,

éeho v únoru skrze Lessara v Londýn se domáhali a proti emu
povstal v Anglii tak tuhý odpor, že již mluvilo se o válce rusko-anglické.

Obdrželi oasu pendždehskou, solní jezera, pastviny na sklonech Paro-

pamisu a severní výbžky prsmyku Zulíiharského. Krom toho mají

Rusové to zadostiunní, že obrátili celkem veejné mínní v Anglii

k jinému pojímání stedoasijské otázky, tak že toto nevzpovalo by

se již tak píliš proti rozdlení Aganistanu mezi Rusko a Anglii. Zdá
se, že emir afganský již nyní považuje se za ob vyšší státní moudrosti.

Nesmí se ovšem spouštti se zetele, že nynjší opt šastn pro Rusko
vyízený spor jest jen jedním lánkem velkého etzu asijské otázky,

pokud se týe šíení Ruska na jih. Rusko nemže zastaviti se ani

u Paropamisu, nýbrž pirozeným vývojem pjde dále a ve shod i
v neshod s Anglií, až dosáhne moe Indického.

Ve Š p a n é 1 í c h propuklo poátkem záí prudké hnutí proti N-
niecJcu. Po ulicích od shlukujícího se lidu provolávána zkáza Nmcm,
s nmeckého vyslanectva byl (4. záí) prapor nmecký stržen, po ulicích

smýkán a nazejtí na veejném námstí spálen. Píinou toho byly

zprávy, že Nmecko zmocniti se chce ostrov Karolinských v Polynesii

a na jednom z nich, Japu, že vztýili již vlajku nmeckou. Španly,
a nemají tam vlastní posádky, považují ode dávna ostrovy ty za své.

Znaného rozsahu sice nejsou (tvoí skupinu 500 skalisk, ostrovk a

ostrov celkem s 18.000 obyv., z nichž na Jap pipadá nco pes
2000 duší). Španlé však obávají se, že by jich Nmecko mohlo po-

užiti k výhodným stanicím pro své lodi a k dalším v budoucnosti

podnikm. Akoli nmecká vláda chová se smíliv, trvá nepátelské
hnutí proti nedávnému spojenci ve Španélích dále.

V Novém Yorku odebral se 20. ervence na vnos jeden z nej-

populárnjších president a vojevdc Spojených stát severo-

amerických, Uíysses Grant. Rozhodl válku obanskou a porazil odbojné

jižní státy, to hlavní úspch a význam jeho innosti. V starém ím
byl by hrál po svých válených vítzstvích snad úlohu Sullovu neb

Caesarovu, ve Francii byl by se snad vyšinul na úad doživotního

konsula; ve Spojených státech po dvojím presidentství neml v po-

sledních letech tém ani politické platnosti, a po nezdaených speku-

lacích octnul se i ve stísnných pomrech finanních. Za sto let svého

trvání mla severoamerická republika jen dva vynikající vojevdce

:

Jiího Washingtona a Ulyssa Grantu. Generál Sherman rovnal snad se

Grantoví vojenskými znalostmi, vedením a schopnostmi, avšak nebylo

jemu páno štstí poraziti armádu jižních stát, donutiti nejslavnjšího

jejího generála Arthura Leea, aby se vzdal, a dobyti hlavní pevnosti

jihu, Richmondu. Tím veškery vavíny válených úspch ovnily hlavu

Grantovu. ím mén republika založena byla k váleným skutkm,
vojenské kázni a hrdinnosti, tím slavnjší musil se zdáti vojevdce,

jenž ochránil ji ped pohromou porážky a rozdlení. Z armády severní,

která 1. kvtna 1865 ítala milion bojovník, bylo do konce roku již

800.000 muž propuštno a president Andrew Johnson mohl již v po-

selství ze dne 4. prosince 1865 ustanoviti poet vojska v inné služb
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iia 50.000 muž. Jediný muž, kterýž potom po celá tyi léta byl

pedmtem obdivu a vítzoslavných upomínek, byl Grant. Od prvního

presidenta Washingtona neml ve Spojených státech nikdo slavnjšího

a mocnjšího postavení. Bylo to však postavení jen mravní, nikoliv

na zákonech a ústav, nýbrž na estné osobnosti Grantov a vdnosti
národní se zakládající. Pi všem tom byl Grant jen udatným a roz-

hodným generálem, ale nikoliv vynikajícím státníkem. Co do schopností

politických byl daleko za Washingtonem; ten byl zrozený vládce, jenž

ve vznešené nezištnosti své povahy spokojil se býti prvním úadníkem
republiky. Grant byl povznesen štstím a úspchem; neprošel školou

neštstí a neml potebí v porážkách osvdovati nezdolnou energii a

vynalézavost. Ped Vicksburgem, na Potomaku v posledních bitvách

proti odštpencm ml pesilu na své stran, kdežto víra odštpenc
v úspch jejich vci dávno byla otesena. Odvážnou smlostí nedbal

v rozhodných chvílích života vlastního ani život vojska. Bitva v poušti

nad stedním tokem Rapinadu ve stát Virginii stála severní armádu
30.000 život.

Zvolen byv ohromnou vtšinou nastoupil Grant 4. bezna 1869
své první presidentství. Mnoho se od nho oekávalo a velké otázky

bylo mu ešiti. Hlavní vcí bylo by bývalo jih mocí zbran dobytý

získati i mravn, odštpenské státy, zhoubnou válkou a zrušením otroctví

politicky a hospodásky zniené, opt pivésti k vývoji. Avšak k tomu
neml (írunt ani schopnosti ani ryzosti povahy Washingtonovy neb

Lincolnovy. Jako president cítil se stále jen hlavou jedné strany. Jižní,

otrokáská strana, jež do Lincolna byla u vlády, koistila ze své moci

tak bezohledn, a provádla zrovna takový obchod s veejnými úady,
jako republikánská za Granta. Na programu vládní strany bylo nejen

zachování jednoty, ale i oištní státní správy; Grant sám v prvním

poselství ohlásil vedle poctivého zaplacení státního dluhu též opravu

veejných úad. Zatím však dosáhla za nho porušenos svrchované

míry, a jižní státy byly vykoisovány a plenny jako dobytá zem.
Nejhorší pi tom bylo, že ani Grant neostal bez poskvrny. Pi druhé

volb za presidenta r. 1873 pozbyl Grant již polovice své obliby, a

zámr jeho, obnoviti ji dobytím ostrova Kuby, docházel jen souhlasu

jeho milc nikoliv národa. Pokus, aby po tetí ješt byl zvolen, na-

prosto se nezdail. Republikánská strana dohospodaila posléze úpln,

a letos vystídal ji opt president demokratický. Republika ctí ovŠem

jen památku velkých válených skutk Grantových a jeho obanské
ctnosti, že nepoužil žádné okolnosti k zvýšení své osobní moci. Z té

píiny byl též poheb jeho ve Spojených státech všude velkým dnem
smutením. — Grant narozen byl 27. dubna 1822 v Point Pleasantu

ve stát Ohiu. Vojenských zkušeností dodlal se hlavn za války mexické

r. 1843, jíž pod velením Taylorovým se súastnil. Potom zanášel se

inženýrstvím, hospodástvím, až posléze stal se i továrním podnikatelem.

Za vypuknutí války obanské r. 1861 vstoupil do vojska jako brigádní

generál, po svých vítzstvích na ece Tenessee, u Juky a Korinthu

(6. ún., 19. záí a 4. íjna 1862) a u Kicksburgu (4. ce. 1863) stal

se vrchním a posléze 1864 nejvyšším velitelem veškerého vojska.

J. J. Toužimský.
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Tiskem a nákladem knilitiskárny F. Šimáka v Praze, Jerusa-
lemská ul. . 11, vychází

inonumeiitáliií obrazové dílo:

Hrady, zááy a tvrze ódé
I

které píše

prof. August Sedláek,
a jož illustrují

Karel a Adolf Liebscherové, V. Brechler a V. Král z Dobrévody.

3Dop<tis-a.d. T7-37"šly:

Pil |_ zavírající v sob Chrudimsko (seš. 1.—15.) jest celkem 40 arch
silný, chová 24 kartony, pes 130 illustrací v textu, celkem 160 vy-

obrazení a velikou mapu hrad, zámk a tvrzí Chrudimská. Pipojeny
jsou rejstíky míst a osob, — Krámská cena 9 zl. 45 kr., ve

skvostné vazb v plátn 11 zl. 10 kr., s koženým hbetem 11 zl.

40 kr.

Díl II,
zavírající v sob Hradecko (seš. 16.—31.) jest celkem 44 arch
silný, ítá 32 kartony, pes 200 vyobrazení v textu, celkem pes
245 vyobrazení a velikou mapu hrad, zámk a tvrzí Hradecka,

jichž tu popsáno 108. Pipojeny jsou rejstíky míst a osob.

Krámská cena 10 zl. 40 kr., ve skvostné vazb plátné 12 zl.

5 kr., s koženým hbetem 12 zl. 35 kr.

Díl III.
zavírající v sob Biidjovsko (seš. 32.—49.) jest celkem 48 arch
silný, chová 26 karton, pes 231 illustrací v textu, celkem 267 vy-

obrazení a velikou mapu hrad, zámk a tvrzí Budjovska, jichž tu

popsáno 98. Pipojeny jsou rejstíky míst a osob. Krámská cena

11 zl. 35 kr., ve skvostné vazb v plátn 13 zl., s koženým hbe-
tem 13 zl. 30 kr.

Díl IV. zavírající v sob Vysoinu Táborskou (seš. 50.—71.) jest

celkem 58 arch silný, chová 42 kartony, pes 400 vyobrazení

v textu, celkem pes 440 vyobrazení a velikou mapu hrad,
zámk a tvrzí Vysoiny Táborské, jichž tu popsáno celkem 116.

Pipojeny jsou rejstíky míst a osob. Krámská cena zl. 13*65,

ve skv. vazb v plátn zl. 15'30, s koženým hbetem zl. 15 60.



vydané nákladem Fr. ivnáe v Praze,
(na Píkop, v dome musejním),

jež lze dostati jak v knihkupectví naklaaatelov, tak i ve všech ádných
knihkupectvích.

Tomek Vácslav Vladivoj. Dje království eského. Páté poopravené a
temi historickými mapami rozmnožené vydání. Výklad k mapám histo-

rickým sepsal prof. dr. Jos. Kalousek. 1885. — Cena zl. 3.— , váz.

v plátn zl. 3 50.

Kalousek, prof. dr. Jos. Tri historické mapy k djinám eským s vy-
svtlením. 1885. — V tuhých deskách zl.

—-80

^flF" Mapy tyto doporuujeme zvlášt majetníkm dívjších vydání Tom-
kových Dj král. eského, i jako doplnk kterýchkoli djin eských
jiných spisovatel. "^H

Éivnáv Prvodce po Praze a okolí. Sepsal F. A. Borovský. Druhé, zcela

pepracované vydání. 8 plánem Prahy, mapkou okolí, plánem Rudolfina

a zvláštním dodatkem. 1885. zl. 1.20, v elegantní plátné vazb zl. 1.60.

Nákladem knihkupectví Fr. ivnáe vyšly též:

ílivnáv Prvodce po království eském. 40 arch v osmerce eleg. váhaný
Se 12 mapami a plány ve zvláštním svazku. Cena obou dílu zl. 4*50, se

zásylkou frankovanou a rekomandovauou na venek zl. 4.75
— Prvodce po Šumav. Zevrubný popis celé Šumavy, její svah, blízkých

dležitých mst a krajin pohoí Novohradského. Sepsal Fr. A. Borovský,
prohlédl a doplnil prof. Dr. Jan Krejí. — S mapou Šumavy a plánem
Plzn. 1883. V eleg. vazb zl. 1.60

Básn staronárodní rukopisv Zelenohorského a Kralodvorského. Dle pvodních
sepsání i s pekladem novoeským vydal Jos. Jireek. 1879. zl.

—
'64,

váz. skvostn zl. 1-10

Eukopisové Zelenohorský a Kralodvorský. Staroeským textem vydal Jos. Ji-

reek. 1879. zl. — 25, váz. skvostné zl. — 70

Tyže. V anglickém ])ekladu Wratislawa. 1S52. zl.
—-36

„ V illyrském pekladu Ign. Bérlia. 1852. zl. - '20

„ V lužicko-srbském pekladu J. E. Smolerja. 1^52. zl.
—'20

„ V maarském pekladu J. Riedla. 1856. zl.
—*28

„ V i)olském pekladu Siemiíiskiego. 1852. zl.
—'25

Polyglotta kralodvorského rukopisu. Text v pvodním i obnoveném pravopisu.

Peklad: ruský, srbský, illyrský, polský, hornolužický, vlašský, anglický,

nmecký. Ukázky : dolnolužického, maloruského, krajinského, francouzského
i bulharského. Vydání V. Hanky. 1886. Snížená cena zl. 150, ve skvostné

vazb zl. 2'60.

Zbytky rýmovaných Alexandreid staroeských. Vydali Martin Ilattala a Adolf
Patera. Texty a transkripce. 1881. zl. 2-—

Wocel, Jan Erazini, O staroeském ddickém právu. 1861. zl. 1-—
Dnprowskij, Ruská ítanka. (Poctná cenou eskoslovanské akademie ob-

chodní v Praze.)^ Se slovníkem. 1874. zl. 1-60

Šebek, Fr., prof. eská fraseologie. Nové laciné vydání 1869 Snížená cena
zl. r50, skvostn váz. zl. 230

Shakespeare, Wiliam. Vybraná dramatická díla. Nové, laciné vydání.

5 sešit po 48 kr., váz. skvostn po zl. 1-08. Sešit 1. Kupec Benátský.
Peložil Jos. J. Kolár. — Sv. 2. Othello, mouenín Benátský. Pel. Jak.

Malý. — Sel. 3. Julius Caesar. Pel. F. Doucha. — Seš. 4. Antonius a
Kleopatra. Fel. Jak. Malý. — Seš. 5. Koriolanus. Pel. F. Doucha.

— Julius Caesar. Zvláštní vydání ke tení ve školách stedních. Peložil Fr.
Doucha. S úvodem od J. Malého. 1880. zl. —-44, váz. zl. — -50

— Koriolanus. Zvláštní vydání ke tení ve školách stedních. Peložil Fr.
Bouchá. 1880. zl. —-50, váz. zl. 56 —

— Romeo a Julie. Pel. Dr. J. ejka. 1861. zl. —-20, skv. váz. zl. —-70



Schulz, Ferd., prof. Vzorná cviení k rychlému a snadnému nauení se ei
nmecké. Pehled pravopisu. Mluvnice v pravidlech i v cviení. Sbírka nej-

potebnjších slov. Pro uitele i samouky Tetí, naskrze pepracované
vydání. 1888, zl. —-96 v plátn váz. zl. 1-12.

— Rozmluvy echa s Nmcem. Vhodný zpsob, aby ech rychle se nauil
jazyku nmeckému. tvrté, naskrze pepracované a rozmnožené návodem
k nmeckému tení, jakož i struným pehledem nmecké mluvnice opa-

tené vydání. 1885. z'. — 84 vázané v pjátn zl. 1.

—

Zikmund V., Rukov pro cukrovarníky a obchodníky cukrem. Úplný adresá
cukrovar a rafinerií Bakousko-Uherských. Spolky. Cukernictvo v Praze,

v Brn a ve Vídni. Pravidla (ušance) pi prodeji cukru. Celní sazba a j.

I. roník 1884—85. Vázané zl. 1-80.

Petrlík, Krist., prof., Válení silnic jest prostedkem k úsporám pi udržo-

vání. Pro zastupitelstva okresní i obecní, úady stavební, inženýry sta-

vební i strojnické, podnikatele staveb, továrníky a j. S osmi fotolitogr.

tabulkami. 1884. zl. 1-20

Nakladatelství Fr. ivnáe snížilo práv cenu et-
ných dobrých dl eských, o nichž vydalo zvláštní seznam, který

pošle se každému na požádání zdarma a franko. '^H
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i SVATOPLUKA ECHA
i
i
i
i
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i
i

DAGMAR
práv vyšla.

Cena 90 kr., poštou 1 zl. Ve skvostné vazb
m zl. 1"30, poštou zl. 1-40

i
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Objednávky pijímá každé ádné knihkupectví,

jakož i nakladatel

:

Knihtiskárna F. ŠIMÁKA v Praze,

m



Nákladem knihtiskárny F. ŠIMÁKA v Praze vyšly

obanské kalendáe
na rols: ISSe :

KOLEDA
(jedenáctý roník).

Kalendá tento obsahuje:

iiapíiiayé

4 pvodní povídky

:

Ze Spálovské kroniky. Obrázek

0(1 Fr. Clialupy.

Poklad. Povídka od Sofie Pod-

lipske'.

Šlechtina. Od Vácslava Vo-

truby.

Fará Louenský. Vesnická po-

vídka od Vácslava Beneše Te-
bízského.

12
velikých prémiových

oTorsLZiJL-

41 obrazu pouných a

asových,
*^0 velezdailých podo-

biZCn vynikajících o-

sobností,

38 obraz humoristi-

ckých.

Celkem

pes lOO obraz.

NARO
(druhý roník).

Kalendá tento obsahuje:

iiapíiiavýcli

6 pvodních povídek:

Stíbrná svatba. Od V. Votruby.

Rytí Roskovec z Roskovcova.
Historická povídka od J. Brau-
na s illustracemi od J. Schi-

Kain a Ábel. Od S. Podlipské.

Dvojí políbení. Píše V. Lužická.

Soud lidu, soud boží. Povídka od
Viiceslavy Lužické.

Proti dávným obyejm. Vesnická
povídka od Vácsl. ezníka.

12
velikých prémiových

oTorsizij.-

39 obraz pouných a
asových,

2t velezdailých podo-
biZCn vynikajících o-

sobností,

3*^ obraz humoristi-

ckých.

Celkem

pes lOO obraz.

Dohromady pcS200 obraZll.

Cena každého kalendáe 50 kr.

! ! ! Pp. prodavam poskytujeme znaných výhod ! !

!

Knihtiskárna F. ŠIMÁEK nakladatelstvo
v Praze, Jerusalemská til. . 11.

TiBkem Fr. šimáka v Fráze. - Nákladem TlaBtnim



Kvty. Red. Sv. Cech a Serv. Heller. Ron. Vil. seá. 9.

Slovenské Pohrady. Red. S. Hurban. Ro. V. sos. 3.

Ženské listy. Red. E. Krásnohorská. Ron. XIII. seá. 9.

Jarý vk. Red. J. Sokol. Ron. III. ís. 15.

Svtozor. Red. M. A. Šimáek. Ron. XIX. . 36.-39.
Bazar. Red. M. A. Šimáek. Ron. XV. . 15.

Zlatá Praha. Red. Ferd. Schulz. Ron. II. . 36.-39.
Lumír. Red. J. V. Sládek. Ron. XIII. . 24.-26.
Ruch. Red. F. Brožík a F. Kvapil. Ron. VII. . 23.-25.
yias. Red. T. Škrdle. Roník I. sešit 12.

Švanda dudák. Redaktor Ign. Herrmann. Seš. 21.

Komenský. Red. Fr. Slamník. Ron. XIII. , 33. a 34.

Athenaeum. Red. dr. T. G. Masaryk. Ron. II. . 8. a 9.

Sborník historický. Vydává a red. dr. A. Rezek. Ron. III. svaz. 4.

Slovanský sborník. Red. Edvard Jelínek. Ron. IV. . 9.

Samosprávný obzor. Red. K. ížek. Ron. VII. . 7.

esko-moravský národní hospodá. Red. J. Sovadina. Ro. V. 9.

Obzor. Red. VI. Šastný. Ro. VIII. . 15.— 17.

Vesmír. Red. Fr. Nekut. Ro. XIV. ís. 22.

Listy chemické. Redigují K. Preis a K. Kruis. R. IX. . 6.

Hospodáské noviny. Red. J. Dumek. Ron. VIII. ís. 14.-17.
Tsnopisná beseda. Red. A. Krondl. Ro. VI. . 10.

eský varhaník. Red. V. V. Hausmann. Ro. I. . 1. a 2.

Vesna. Red. Fr. Dlouhý. Ron. IV. . 14.-17.
Literární listy. Red. Fr. Dlouhý. Ron. VI. . 14.—17.

Zábavné listy. Red. J. L. Turnovský. Ron. VII. . 24. a 25.

Zprávy spolku geologického v Praze. Red. B. Katzer. Ro. 1. . 3.

Budeská zahrada. Red. Zeman a Weinfurt. Ron. XVI. d. II. . 2.—6.

Naší mládeži. Red. J. V. Krátký. Ron. XI. ís. 20.—24.
Flora. Red. M. Fulín. Ron. III. . 3.

Beseda uitelská. Red. K. Bulí. Ron. XVII. . 28.-37.
Paedagogium. Red. Jan Lepa a J. L. Mašek. Ron. VII. ses. 9.

Posel z Budce. Red. V. Kredba. Ron. XVI. . 28.-36.
eská škola. Red. J. Klika Ron. VII. . 24.-25.
Pstoun. Red. A. R. Viták. Ron. III. . 9.

Poutník od Otavy. Red. L. Burket. Ron. I. . 18.

Rarášek. Red. K. Krejík a R. Pokorný. Série II. . 5. a 6.

Jevišt. Red. J. V. Fric. Ron. I. . 13.— 18.

IlepHO/íHyecKO cnHcaHHe na 6'BJirapcKOTO RHnacesHO ^pyacecTBo bi. Cpt-
;^ei^rb. Pe^aKXop-B T. ntesi.. HeTB'BpTO TeienHe. KnnacKa XV. 1885.

Auf der Hohe. Internationale Revue, herausgegeben von Leopold v.

Sacher-Masoch. IV. Jahrgang. XV. Band. 14. Heft. Leipzig 1885.

YNEC YAYÍNOYt,
ROMAN V ŠESTI KNIHÁCH

VAOSLAVA VLOKLA.

NOVÉ, LACINÉ vydaní.

Nákladem »Libuše, matice zábavy a vdní.*

Všech šest knih za 1 zl., poštou za 1 zl. 20 kr.

Objednávky v expedici „Libuše": v Praze, v Jerusalemské alici ís. 11.



OBSAH.
Str.

O sluneném teple a svtle. Píše prof. dr. Aug. Seydler f^Gl

Na rybníce. Povídka z kraje ve verších od Josefa Jakubce 876

Praha a Mnichov. Od Jmia Šafránka. (Dokonení) 887

Kdo s koho? Kulturiii obrázky, kreslí dr. Z. Winter. (Pokraování) . . . 895

Sbírky Tyršovy. Prvodní pednáška k jich výstav od A. Turka. (Pokraování) 912

Ddekv kanárek. Báse od Adolfa Heyduka 923

Samohrady. Román od Vácslava Vlka. Kniha tetí. (Pokraování) .... 923

Prosba. Báse od M. A. Šimáka 939

Nové písemnictví: Práce technické. Posuzuje Lad. Hajniš 939

Rozhledy v djinách souasných. Píše J. J. Touzimský !ii9

OSVTA,
LISTY PRO ROZHLED V UMNI. VÉD A POLITICE,

KEDAKCi A VYDÁNÍM

—K>^ VÁCSLAVA VLKA s»o

vychází dne 25. každého msíce v šestiarchových sešitech.

Na v. 1885 pedplácí se i 8 poštovní zásilkou do zemí rakousko-uherských

:

tvrtletn 1 zl. 80 kr., pUetné 3 zl. 60 kr., celoroné 7 zl. 20 kr., Jednotlivé

-íslo stojí 68 kr.

Redakce a administrace: ve Vinohradech, v ulici Celakovského ís. 165.

Na sklad jsou posud roníky 1873, 1876—1878 (po 6 zl.), 1879, 1880 (po

6 zl. 60 kr.), 1881—1884 (po 7 zl. 20 kr.) Bonlky 1871, 1872, 1874 a 1875

jsou vyprodány. Bonik v kži vázaný stojí o 1 zl. více; desky téže vazby

na roník po 70 kr., poštou po 80 kr.

Patisk celých prací se vyhrazuje. — Lhta k reklamacím koní
vyjitím nového ísla.

y^yiri—

V PRAZE.

TISKEM FRANTIŠKA ŠIMÁKA. — NÁKLADEM VLASTNÍM.

Fapfr z tovftrnfho skladu A. Wiesnera v Praze.

1885.
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Knihy a hudebniny Osvt zaslané.

Album Vácslava Brožíka. Výkladem provází K, B. Mádl. Sešit 1.

Nakl. AI. Wiesner, v Praze 1885.

Cechy. Spolenou prací spisovatelv a umlcv eských. Vedou Fr. Ad
Šubert a F. A. Borovský. Obrazovou ás poádá Karel Liebscher. Seš. 35.

(Dílu III. seš. 11.) Nakl. J. Otto, v Praze 1885.

Písmo svaté starého a nového zákona. Vydání pro katolíky. Pe-
hlížejí V. Štulc a dr. A. Lenz. lUustroval G. Doré. Sešit 10. a 11. Nakl. týž.

v Praze 1885.

Z našich a cizích vlastí. Illustrovaná bibliothéka novel a cestopisv.
Red. Ferd. Schulz. Seš. 53. (ady III. . 11. Dr. Fr. Slámy: Vlastenecké putování
po Slezsku.) Nakl. týž, v Praze 1885.

Djiny filosofie nejnovjší. Sepsal dr. J. Durdík. ás I. Nakl. týž.

Zevrubné djiny eského písemnictví doby nové. Napsal F. Ba-
kovský. Dílu I. seš. 14. (Období pedbeznové.) Nakl. F. Borový, v Praze 1885.

Pamti královského msta Slaného. Díl I. Za svobody i v porob.
Napsal Jos. Lacina. Nakl. R. Vokoun, ve Slaném 1885.

O básnické innosti P. J. Šafaíka a F. Palackého. Napsal F.

Bakovský. Nakl. Fr. Borový, v Praze 1885.

Nové výzkumy a nápravy ve píin eské mluvnice. Pídavkem
k „Brusu matinímu" všem brusim i vbec každému, kdo jakkoli obírá se

mluvnicí eskou, podává na uváženou Fr. Bakovský. Nakl. týž.

Poetické besedy. Red. Jan Neruda. ís. XXV.: Šimon kostelník. Po-
vídka z kraje od Em. Miiovského. Nakl. Ed. Valeka, v Praze 1885.

Eliška Pemyslovna. Truchlohra v pti jednáních od Vácslava Vlka.
Tetí vydání. Nakl. I. L. Kober, v Praze 1885.

Sebrané spisy A/ácslava Beneše Trebízského. Dílu III. svazek 6.

Nakl. F. Šimáek, v Praze 1885.

Johanka. Z malých cest. Dv novelky od AI. Jiráska. Nakl. VI. ech,
v Král. Vinohradech 1885.

Výbor básní Leconta de Lisle. Autorisovaný peklad Jar. Vrchli-

ckého. (1880—1885.) Nakl. týž.

Sbírka nejdležitjších eských plod básnických starších i no-
vjších. Vydává i opatuje pimenými úvody a poznámkami Fr. Bakovský.
ís. : Slávy dcera. Lyrickoepická báse v pti zpvích od Jana Kollára. ás I.

Nakl. Fr. Borový, v Praze 1885.

Matice lidu. Ro. XIX. ís. 5. : Národové Balkánu. Sepsal dr. Jar. Vlach.

Nákladem spolku pro vydávání laciných knih eských, v Praze 1885.

Historya literatury czeskiej od czasów odrodzenia od Wiktora
Czajewského. Zeszyt IV. i V. Wydawnictwo Przegl%du Tygodniowego, w War-
szawie 1886.

Slovanstvo ve svých zpvech. Sborník národních a znárodnlých
(významných) písní všech slovanských národ. Poádá, harmonisuje a vydává
Ludv. Kuba. Knihy II. seš. 3. a 4.: Písné moravské. Nákladem vydavatelovým.

Bibliothéka pedagogických klassikv eských i cizích. Red. a
vydavatel Fr. Bayer, hlavní spolupracovník J. Havelka. Ron. I. seš. 5. Dílo I.

:

G. A. Lindnera Drobné lánky pedagogické a psychologické. Nákl. vydavatelovým.

Encyklopaedie paedagogická, slovník vdomostí z vychovávání a vy-

uování domácího a veejného ve školách nižších, stedních a vysokých. Poá-
dají: Fr. J. Zoubek, P. Durdík, V. Hylmar, J. L. Mašek, Fr. Nekut a Jos. Šauer
z Augenburgu. Dílu 1. seš. 12. Nakl. Fr. Šimáek, v Praze 1885.

Všeobecný zempis. Díl tetí pro tetí tídu škol reálných. Napsal
Fr. Sobek Se 4 obrazci. Nakl. I. L. Kober, v Praze 1885.

Všeobecný zempis. Díl tetí pro tetí tídu škol gymnasijních. Napsal
Fr. Sobek. S 8 obrazci. Nakl. týž.

lstední knihovna. . 182.: U Plzn r. 1618. Novela od G. Pflegra

Moravského, . 183—184. : Konec vše napraví. Od Viléma Shakespearea. Pe-
ložil Jak. Malý. Nakl. týž.

Moravská bibliothéka. Vydává Fr. Bayer. Ron. III. . 7. a 8. : Lid
a národ. Sebrané rozpravy národopisné a literární Fr. Bartoše. — Z Valašska.

Básn Josefa Kallusa. Nakl. J. Fr. Šašek ve Val. Meziíí 1885.

Vybrané hry divadelních ochotník. Vydává Jos. R. Vilímek.

Svaz. 16. : Nadje vlasti. Komedie ve 4 jednáních. Napsal Michal Balucki.

Autorisovaný peklad Cóel. Frice. Nakl. J. R. Vilímek, v Praze 1885.

Ochotnické divadlo. Poádá Arn. Schwab Polabský. Svaz. 11.: Dynamit.
Žert o dvou djstvích. Napsal Jan Ltmcar. Mezi umlci. Veselohra o 1 jednání.

Napsal H. Hertz, z dánského pel. V. Petr. U klavíru. Veselohra o 1 jednání,

již napsali Th. Barriére a J. Lorin. Pro eské jevišt upravil V. Pftr Sv. 12.

:

Hrái. Obraz z ruského života v 1 jednání od M. Gogola. Peložil P. Durdík.
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Kdo s koho?
Kulturní obrázky,

kresli

dr. Zikmund Wínter.

(Pokraování.)

VIL

'eznová noc rozvalila se nad mstem i nad prvním dnem jarmarku

mstského. Všecko spalo. Msíc byl njaký nevrlý, nkolikráte

ukázal srpeek a pak skryl se docela a sel také spát. Ale v ho-

spodách ješt nespali. Hluk ztamtud rozhlašoval se po námstí
i v ulicích, a do toho chvílemi v budách a pi kramárských kárách

zaštkal hlída pes.

Na pedmstí, jež slov „Sekyra", podél zdi mstské leckde po-

trhané muž jakýs v kukle lehkým krokem kráel. I o rozkazu rychtáském
nesvítil sob cestou, kráel po tm, ale kráel jist.

Když pišel po strouze až k místu, kde zaíná se zahrada, v jejíchž

hlavách na rynku byl dm Beranovic, chodec peskoil strouhu a pro-

lomem ve zdi mstské vešel na zahradu. Stezikou, jak se podobalo

dobe známou, obešel stodolu a vstoupil do njaké tmavé besídky.

V besídce chvje se dve. „Kterak se máš, Dorniko, n;oje díviko
sladká, cukrová?" to první slova píchozího muže. Dve jemu na

hrdle visíc nemluvilo dlouho. „Kterak se máš, hubiko moje," muž
znova se ptá. — :,Když jsem u tebe, já nebožika, dobe se mám

;

i když mi pošleš list, nechávám všeho a ítám jej do nkolikráte: já

t, v mi, mám v srdci." Muž za ta slova líbal dve po vlasech.

Déve zase: „Kdy by to paní mater vdla, že hledím své lehkosti
—

"

Ale muž nedal jí domluviti. Dl rychle : „Mám duši v prsech, díviko
zlatá, neboj se nic, nedej se ustrašiti, mám t rád a moje milost

k tob v nebude planá!" Dve v loktech mužových chvlo se, a

muž je líbal po tvái. Dornika vyvinula se z objetí a spjavši ruce

ekla: „Máš moc nade mnou a pán bh nad námi!" Na chvíli ticho.

OSVÉIA 1885. 11. Ql
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A zase Dornika pitulila se k muži a jala se ho tverácky poštipovati.

„Dnes o trhu vidla jsem rektora, tebe však nikoli — kdes toulal se?

Neházíš oima na jiné mladé diviky?" — „Dov se mi se vším,"

znlo v odvetu, „máme spolu slib dokonalý a nic nás nerozlouí, já

nikdy v hrdlo nelhal!" — „A já zase bych za žádným nešla v noci

na zahradu, pro žádného bych neprosila dveek, které se mnou na
komoe spí, aby ped paní mateí mlaly. Písahám vnému pánu bohu,

dokud živa budu to nemám uiniti pro žádného než pro tebe, pane

Jene, tob vím má ze všech nejmilejší hubiko!" — „Mé milé srdíko
rozmilé, v pánu bohu," odpovdl pan Jan, „že z toho žádného híchu
míti nebudeš jsoucí na zahrádce se mnou, jsem s tebou upímný a

tys mi se slíbila za manželku býti, zlatý epeek tob pkn slušeti

bude!" — „By nám jen dal i)án bh takovou potšitedlnou vc, ale

jak si zpomžeme? Já mla hrozné sny, starám se, aby je pán bh
ráil na dobré obrátiti ; že nemám moudejší hlavy, abych radila,

porouím to pánu bohu." — Muž odvtil odhodlan: „Pjdu k panu

otci a k paní matei, vyzvím jich oumysl." — „Paní matka moje ne-

bude na tebe nelaskava, ale u pana otce nesvedeš nic. Ten Váa zlý

k nám dlá pílezy veejn i tejn, už zhotovil mistrovský kus a co

nevidti stana se mistrem požádá za mne. Jeho mát, a otcové jsou

hnvníky sob, náctekráte už k nám o ty vci na zahradu nabhla,

ale dotýká se jich vždy jen co v rukavikách. Te bude Váa mistrem,

mát jeho konen už nepromluví na slepo. Bojím se, ó bože, jakou

mám starost!" — „Ovšem nemám nic," pravil muž, „ale pan David

Crinitus neml taky nic než co sob pinesl z akademie v hlav —
a ted! má Zuzanku, má dti, statek hojný a je v obci pední — Crinita

znají všude ! Bží o to, chcili od sv. Jií ze služby školské odevstáti,

abych nkde jinde ml z eho své bezpené poživení. Kdy bych se tu

v mst mohl posaditi ! Ovšem, bych starou vdovu nkterou vzal, sedl
bych hnedle. A nespustímli se školy zdejší pro poživení vlastní, budeš

ekati na mne ví bh jak dlouho!"

Zbyteno snad vzpomínati, že tehdejší školní oíficiales nesmli se

ženiti. Dve zmálomyslnlo : „Nemáme na pomyšlenou do prodlouže-

ného asu, Váa pibíhá k nám, bude mistrem, by nebylo hnvu mezi

otci, byla bych pipovdna jemu dávno." — „Snad by takového lotra,"

odvce hnvivý školní ofíiciál, „pan tatík tvj za zet sob pojíti nechtl,

umudi se a dov se mi, necha tvoje starosti pominou co dejm —
až budeš, díviko, sedti za stávkem a dlati roušky, pomni, holubiko,

mne, že starám se o štstí naše sám a sám, a dá bh že ne nadarmo."

Zatím co si v temné besídce mladí lidiky tohle všecko povídali,

pelezl zídku sousední Bolehlavovic zahrady muž hromotluné postavy.

To je Váa. Koná zase nový pílez ke komoe dívin. Vlhkou travou

kráel opatrn vrkavý holoubek — ale sotva byl drobet popošel, od

Pražské brány zavzníval sem hlahol lidí a dusot nkolika koní. Váa
stanul, naslouchal. Šum a dus blížil se vihled sem podél mstské
zdi, a než Váa mohl rozhodnouti se, zdali a kam utéci, již zableskla

se první svtla v prlomu, jímž prve bakalá vskoil do zahrady za

díví. Váa pikril se ke staré hrušce. Byl zvdav vcí píštích. Za-

hrada se rychle plnila. Byl to njaký veselý prvod. Poznáváme myslivce
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Kivoklátské všecky všudy, co jich bylo dnes na trhu. Kolem nich a

mezi nimi lidé nádenní, kteí svítili louí a lucernami. Te pozorujeme

i dudáka, chlapa s kobzou a dva pištce — emu chtjí ti? Z myslivc,

kteí zanechali koní vn ped píkopem, jeden dl svtlonošm : „Víte,

chlapi, neomyln, tu že dm a komora Dorniky Beranovic? Uinímeli

te vítání nkomu jinému, njaké bab Rakovnické snad, budete biti,

že na to jakživi pomníte!"

Zatím už jiný myslivec, týž, jenž s Dornou v trhu mluvil, kázal

ostatním, aby stanuli a muzikáe shrnul v hromadu do prosted. Pi
tom mluvil: „Šli bychom k hodné pann s loutnou a citharou, by tu

byla, panny to rády slyší, ale v nebytí loutny poslouží dudák a kobza,

ale chlape, a hráš pknou ])ísniku! Zazpívášli pi tom líbeznou, do-

staneš dva uherská, zazpívášli cheplavou, budeš také bit!" — nHoj,"

vzkikne v ráz jeden z myslivc, „nkdo cizí tu!" Postehl Váu
k stromu se tisknoucího. Váa se obrtl a vyskoil. Utíkal k statku

svého tatíka. „Držte ho!" volali myslivci druh pes druha. „Držte ho!"

volal pední z nich, „a poznáme kdo pannu miluje, annularis byl prázdný,

díve pi tom jako nevinná holubika, a hle, galán tady!" Váa utíkal,

myslivci prchli hned po nm, oskoili ho, drželi pevn. Váa se vzpíral

a popuzel zle. Vdce myslivc pikroiv k nmu a louí osvítiv tvá
zajatcovu, dl: „Toho znám, dnes jsem ho nkolikráte vidl." Jiný

k tomu vece: „To je Vácslav Bolehlav, tovaryš, jenž se s fotknechty

našimi asto dere; pkný ptáek!" — „Bolehlav?" ptá se vdce veselé

výpravy. „Bolehlav? hoj, junác, tys nám dnes díl zhubil, díl vypustil

ptáky zpévavé?" Bolehlav stál jako híšník ped stolicí soudnou. Ml
sic také tesáek na obranu — ale co jest jeden tesáek na tolik

myslivc, kteí za pekelného svtla nebyli ertm nepodobni. „Držte

ho," kázal myslivec vdce, „držte, a nevynikne vám, je zlý chlap.

Uiníme sic jeho pann pkné muziky, ale potom dáme jemu na pa-

mtnou! Dudáe, spus!" A dudák spustil, nejprv na dudy hrál veselou,

skonou, a po ní zaal pti:

Kdo chceš pannu milovati,

musíš do domu clioditi,

neuraíšli panny milovati, .

bylo radji tak nechati!

Když tuto prostikou strofu dudák dozpíval, myslivec vdce jemu

povdl hlasem i srdcem veselým : „Ty, dudáku, posmíšky dláš si

z nás, vi, a tuhle z toho lotíka Bolehlava, nebylli, jak díš, v dom
u panny, též posmíšky tropíš; ale notu máš pknou. Nebudeš bit.

Volejte páni: Zdráva spala Dornika Beranovic!" A tak myslivci volali

velice hmotn na zahrad Berana krejího. Potom hrál muž na kobzu

a provodili ho pištci tóny nekesanskými. Za pekelného hlaholu vraceli

se myslivci k píkopu, Váu ssebou vlekouce. Váa val volaje pomoc.

Za každý zoufalý skek pišili mu držitelé jeho urputní ránu mel kam
mel — a ponvadž nebylo lze pes píkop ho dopraviti : po nkterých

pokusech hodili ho do husté ošklivé vody zelené, kterou naplnn byl

píkop do nkolika later. Potom povsedavše na kon odjíždli rychle

silnicí ke Kivoklátu. Dudák si svítil na pkný zlatý „portugleser", jenž

61*
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byl v deset dukát, a svtlonoši i ostatní muzikái dlili se o drobné

peníze, a když byli hotovi, pomáhali Váovi z jíchy, ale ne prve, až

když jim byl „kolá" slušný zaslíbil dáti. V malých chvílích potom

bylo všudy ticho — jak prudce asi tlouklo srdeko panny Dorniky? —

Téhož dne, kdy byl v Rakovníce trh, na Kivoklát pozorovati

neobvyklý klid. Hradetí lidé sice konali své práce jako jindaž
;
pod-

daní lidé z vesnic trousili se za celé odpldne do kanceláe bud! po-

lesného nebo jiného úedníka; ženy kmetiné paní hejtmance na rejstík

máslo a jiný omastek odvádly jako jiný den : všecko tedy dlo se bhem
obyejným, ale na hrádku byl klid — dnes scházelo tu všecko panstvo,

jímž býval za pobytu Ferdinandova hrádek všude pln. Arcikníže nepo-

sedl chvíli. Všude ho bylo vidti „v eské vysoké epici" a stále nco
nového strojil pann Filipce ke kratochvíli. Dnes o Rakovnický jarmark

od arciknížete poínaje všickni panští hosté i vyšší ouedníci až do

purkrabte hradeckého, všickni už ped polednem v houfu odjeli do

Rakovníka. Purkrabský pacholek s vozem a njakými klecemi a posa-

dami bral se k mstu již dopoledne. Na hrádku tedy bylo ticho ne-

obvyklé, ponvadž tu nebylo šumných pán. Paní zstávaly na krá-

lovských pokojích a neukazovaly se. Za to sml dnes Augusta, starší

eských bratí, ze svého žaláe na celé pldne vyjíti a voln po nádvoí
uprosted skvostné architektury Vladislavské procházeti se. Šat jeho

byl hadrovitý a schozelý i špinavý. Nediv se ! Už na patnáctý rok byl

ubožec vzen. Že sml na dvr, vyprosila mu panna Welserovna. Duchek
hlásný pišel dnes brzy po obdích a otevel Augustv žalá, jenž jest

pod kaplí. Augusta vyšel na boží den a ješt oko jeho nezvyklo svtlu

:

už pochopil ho za ruku Jakub Bílek, eský bratr, kteréhož pustili

z Kivoklátské kobky žalání už loni, ponvadž ho mli za osobu mysli

sprostnjší. Ale vrný bratr eský nehnul sebou od vzení mistrova.

Dobrovoln tu pobývati se odhodlal. I nechali ho tedy a svili mu —
ó té ironie lidského osudu — svili jemu, jenž po léta drahná zajisté

velmi chatrnou kuchyní byl vychováván v žalái — dozor nad kuchy-

nmi. V prázdni dlával na stavu plátno.

Augusta potásl vrnou pravicí Bílkovou, a dali se v hovory

o církvi utištné. „Pojdiž, miste brate," dí Bílek k vážnému starci,

„vejdi v obyt mj ! Vera a dnes napsal jsem na ze svého žaláe

te oteveného to, co jsme u sebe i spolu rozjímali tak astokráte!"

Žalá Bílkv jest vedle Augustova v témž pízemku pod kaplí. Je

sklenut kížovou klenbou a má v sob dv malá zamežovaná okna.

Oba mužové zastavili se u devné špižírny, která ve zdi vsazena jsouc

není malinkému truhlíku nepodobna, a nad ni ukázal Bílek rukou ka:
„Viz!" A byl tu na zdi nápis ervenou hrudkou psaný, jehož zde jasné

onde mdlé stopy vidti po tu chvíli. S usmvavou tváí etl starší bratr

eský se zdi žalm šedesátý prvý: „Bohu podána bu duše má, nebo

od nho jest trplivost má. Neodstoupím od nho, nebo v nm spasení

mé, sláva má a nadje má v bohu jest . . . Poznal jsem, že pán soud

initi bude nevinného a potlaeného . . . Kristus trpl jest za nás z-
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staviv píklad, abychom následovali šlépjí jeho. Nejmilejší ! Žádný z vás

netrp jako vražedlník nebo zlodj aneb zlolaj — pakli trpíš jako kesan,
nestydiž se, ale velebiž boha, jenž dí: na svt nátisk míti budete" . . .

„Bh ví," opakoval Augusta, „že trpíme, nejsouce vražedlníci ani

zlolajové!" I ujal Bílek mistra za ruku a vedl ho k oknu ka: „Tu
ti, pro vzen jsem byl!" dosavad ísti lze velmi jasn zaátek er-
veného písma Bílkova tohoto rozumu: „Jakub Bílek zde u vzení osm
let a devt nedlí pro víru, kteráž tím potupným jménem prezdéna
jest jmenovité pikart" — — Augusta se zamyslil. Rtové bezdk še-

ptali : „Pro víru." — „Tvj nápis, miste," pravil vážn Bílek, „budeli

vle boží abys odtud vynikl konen, bude zajisté výmluvnjší, ty tu

vzíš na patnácté léto!" — S hlubokou pokorou odvce biskup bratrský:

„Trpím rád, všecko i sláva má od Hospodina, který uinil nebe i zemi."

A Bílek pistoupiv na druhou stranu okna psal na hladký kámen po-
slední slova Augustova. „Všakté bh spravedliv," mluvil bera se s bi-

skupem ke dveím velikým, okrouhlým, se železnými rukávci, „bh
spravedliv, bude souditi nás i soudce naše nynjší — na pamtnou
napsal jsem to, zde viz!" V samých dveích dodnes ísti lze, kterak
slibuje eský bratr svým trýznitelm mstu boží : „Syn lovka pijde
v sláv otce svého a uiní každému podle" Tmi nápisy nahlédli

jste v duši nejen dvou vz Kivoklátských než i v srdce a ledví vší

soužené církve eskobratrské.

Když veer snesl se nad vlhké, temné hvozdy Kivoklátské a zá-

padní nebe ozlatlo a v rubíny se rozpuklo, vpadl snopeek takových
nebeských rubín lomeným oknem královské sín hradní na krásnou
Filipínu, pespanilou ženu, jež urodila se v Augšpurce z mšanské
matee. Sedla tu, v loktech majíc dvouletého chlapce kadeávka ruso-

vlasého, jenž na prsou mateinských klidn spal. Vtší chlapec houpal
prázdnou kolébkou, z kteréž ped málo msíci roztomilá dvojátka —
Filipa a Marušku — odnesli do hrobeku studeného. Mladá paní hle-

dla zamyšlena jsouc na vrchy lesnaté, jichž prsa oblékala se již u ve-

erní páru. Snad se jí pece stýskalo na svt. Kteráž by byla všemu
svtu zejm oznámila svoji lásku k synu císaovu velikou horoucí

:

byla odsouzena na to, aby ji kryla v ln vonných les Kivoklátských,
aby ji kryla v chladných zdech starobylého hradu na samot. A všecky
tyi dítky, poupátka z tajného trhu manželského, rodinka to syna

císaova, jen potají k matei se smly tisknouti, vždy byla — pannou
Filipínou. Když hory již potemnily, což tu mluvilo srdce panino všemi
strunami ! Mysl její utíkala se ráda v kraj daleký až do mazhauzu
bohatého patricia Augšpurského Welsera, ale odtud zase rychle vracela

se v kapli Kivoklátskou, kde pod kamennou tabulí spaly dv malé
mrtvolky, Filip a Maruška . . .

Vstoupila paní Kateina Šternberková, píbuzná panny Filipíny.

„Tys po tvái bledá, milá sestiko," vece, „jsi poade tak teskiiva —
uložím dti, bude noc. Poj sem, chlapeku, s bílou hlavikou, poj!"
Vzavši Filipín chlapce, na rameni odnášela ho spícího. Malý Ondej
zanechav kolébky, políbil mater a chutn cupal za tetou Šternberkovou.

Když se paní Kateina vrátila zase, osvtivši voskové svíce ptala se

:

„Pro duši svou pelivým myšlením nuzn a marné soužíš?" Odvce
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Filipíiiíi : „Kozjíniám u sebe všelico. Co mi ty dv dti zemely, pi-
padá mi, jako bych byla tu obleena v zákon klášterní." — „A pec
arcikníže dbá s horoucí milostí k tob, aby každé tvého oka hnutí se

naplnilo, a kdy bys se hluku nedsila, bylo by tu na hrádku ješt
veseleji, život by tu byl ješt honosnjší. Ztratilas robátka, pravda

to — Pán dal a vzal." — „Pived mi sem toho muže starého z vzení,

za kterého jsme se ondyno tolik pimlouvaly." — „Augustu?" ptala

se paní Kateina udivena všecka. „Toho", odvce Filipína, „kteréhož

tu soužili pro njakou podivnou víru cizí ; až mi srdce trnulo, když

jsem otrhaného starce uzela ponejprv; toho mi sem dej dovésti —
ten má asi pevnjší v boha doufání, trpl tolik a pece má, jakož

dnes vidla jsem, tvá klidnou, elo veselé ..."
Paní Kateina šla a vrátila se s biskupem, jenž uctiv stanul ve

dveích. Paní Kateina byla tlumaem. „Víš v boha?" ptala se panna
starce. — „Jsem kesan, milostivá panno!" Chvíli ticho. „Poj blíže,"

vece Filipína, „mn umely dti, bh mne tresce — " Oko její omželo,

prosebn vzhledla k eskému bratru kouc: „Co dále se mnou bude,

co s mými dtmi živými?" Klidn promluvil eský bratr: „Poru,
milostivá paní, sebe i dti svoje ochran pána boha všemohoucího

;

pro mrtvé dti t pán bh asem utší, co on psobuje, dobré jest,

na nho nenaíkej, poznej radš ve všem uložení božské!" Ale mladá

paní horliv namítula zase: „Pro já jsem tak nešastna? Vždy dosti

trpím skrývajíc se po lesích a samotách jako la honná!" — „Žádný

lovk," odvce Augusta, „není v svt šasten; ráíš mluviti, paní

milostivá, více z pohnuté mysli než z podstaty. Není ovšem tžšího

umní jako život, ale nes trpliv kíž, jenž v uložení božím na tebe

se složil, a v, že v dobré obrátí se všecko, a kdy by ne, za utrpení

na tom svt budeš potom k blahoslavenství zbuzena." — „Není tžšího

umní jako život," opakovala sob mladá žena polou nahlas. — „Modlím

se za tebe," dl bratr horliv, „modlím se za vás všecky; ty, paní

vznešená, jsi mi andlem, jejž bh poslal na zdar Tobiáši. Tys mi

vrátila svtlo boží, pomním toho jak živ modlitbami svými." — „Dobrý

muži," pravila Filipína vstávajíc a ruce spínajíc, „modli se za moje

dti, za moje nevinné dti." ^)

Augusta odešel, paní dala se na pobožnost. Byla v dobré nadji

utvrzena, byla klidnjší. Když pak paní Kateina odešla, sedla krásná

žena ješt dlouho. Vkol všecko spalo, spali lidé, spal les: jen Filipína

bdíc oekávala na svého muže. adivé voskovice ronily slzy, jež se

rampouchem usazovaly na svíci. Bylo již hrub po plnoci, v tom za-

vznly trubky lovecké. Nejprv odpovdly lesy ze sna zbuzené a po

nich hlásný uchek. A v maliké chvíli zavrzly kladky a etz u hradské

brány, zdvihutý most zapadl a hejno jezdc po mysliveku odných
vjelo v hostinnou ohradu. Arcikníže s pány urozenými i neurozenými

rychle se rozlouiv svižn utíkal po neohrabaných schodech šnekových

do královských síní pohledat ženy své. Však Filipína již mu vyšla

vstíc. Znalat dobe jeho kroky — ale kterak se ustrašila — je to

Známo, že dti Filipíniny byly císaem uznány manželskými, ale v císaský

rod nepijaty.
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Ferdinand, i není? — Jejímu arciknížeti soukala se bradka úzká

erná — tento muž má vousy všude, ale je vzezení libého. Ty oi,

oi zrádcové byly — arcikníže poznal ihned rozpaky ženiny: „Vítej,

hubiko raoje," zvolal, „Lacck pilípl mi njakým klím cizí bradu,

když jsme jeli do Rakovníka — strojili jsme se všickni na Novém
dom — nechtl jsem t ustrašiti, trhal jsem to s tváe, ale brada

huatá drží se tváe jako žid a pikart svojí víry!" To mluv líbal

ženu. „Milá holubiko, pinesli jsme tob ptáky zpívavé — dole

v Budech na voze zanechali jsme jich plno, ráno pijedou na hrad

zazpívat své paní, nejkrásnjší paní na svt!"
Filipína uvisla na hrdle muže milovaného.

VIII.

Po jarmareních dnech nastal v Rakovníce zase klid. Ale ne

všude. Krejí byli v myslích svých velice nepokojní, a protivníci jejich —
kolái a kovái — rovn tak. Rokováno po dílnách, rokováno v ho-

spodách. Hlavní vc ovšem bylo poíditi ve schzi cechovní, a ta

v malých dnech po jarmárce každém bývala pedsebrána. Už tu byla.

V sobotu mladší misti sbhali všecky mistry svého emesla všude

zvouce, aby se dali najíti nazejtí na služby boží do kostela a potom
odebrali se do cechovní hospody. Cech koláský a kováský mívali

hospodu pod Vysokou branou. V tu nedli sem picházeli i tovaryši,

mlili které mezi sebou nesnáze, aby je vznesli na cech. Do té schze
emeslnické podíváme se.

Po služebnosti boží, pi níž mladší misti v pláštích cechovní

rozsvcovali voskovice, sešli se misti v hospod na hoejším mazhauze,

tovaryši dole. Ková i s kolái nebylo sice mnoho, ale nahluili se

velikou moc. Jak který mistr vstoupil na sí a pijal byl od svých

pátel poctu, ihned bral se k pokladnici uprosted sín na stole složené

a do ní spustil groš bílý. Z tch groš díl bý^al nakládán na kostelní

voskovici, díl býval chován pro to, kdy by poteba nastávala, aby ml
cech k emu se utéci, obzvlášt ovšem aby se mohlo potebným mistrm
na obyejný ourok pjiti. Misti dnes houfem obstupovali Bolehlava.

Nkteí ho kárali, že mají se jeho podrýváním dávati v sázky. I lupl

cechmistr prsty a dl: „Za fík se nebojím, že propadneme sázku!"

Bárta, ková z rohu v námstí, odvce: „E mjte mi s tím pokoj,

uinili jste to v asu a kvasu veerním a povtrn mimo sliromáždní

a vdomos cechu všeho : protož ted pi stízví to v nic zdvihnte, aby

emeslo nemlo z toho úhonu." Bártu jedni okikovali, jiní se smáli.

Bolehlav volal rozhorlen: „Však dnes na tom se cech v cele snese,

aby nešlo slovo nkolika nás mistr, na které bylo krejími podrýváno,

povtrn nazpátek. To bylo by zleheno emeslo obojí, naše i vaše!"

Slovem „vaše" mínil kováe. Bárta z rohu usednuv za stl bruel
v sebe: „Svrchovaný as, aby purkmistr a páni volili nové cechraistry,

tenhle tady nás zavede: postupuje mnoho po své hlav."

V tom mladší mistr pistoupiv k cechmistrm upozornil, že hodina
šestnáctá na celém orloji odbila. Ihned dva cechmisti kováští, dva
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koláští vzali na sebe plášt soukenné. Kteí z mistr pišedše pláš
se sebe byli sali, vložili ho te na bedra svá a posedali ke stolm.
Birýty, klobouky i epice dávali s hlavy, nebo Bolehlav otevíral po-

kladnici, a to bylo neomylným znamením, že cechovní jednání zaíná
se. Ta truhlice stojí za ohledanou. Je to devná kostka stopu dlouhá

i široká ; všecka malována je barvou makovou, na níž kií žlutoervené

rže. Opásána je etzem s dvma zámeky ; mimo ty jsou v ní ješt
dva zámky zapadité. Dva klíe mli cechmisti koláští, dva kováští.

Uvnit má truhlice dv dna, jedno tajné na chování penz a majestát.
Registra cechovní jsou na dn svrchním. Bolehlav vyal registra a již

psal. Vcházelt totiž na sí kolá zákostelecký, a na pozdní píchod
byla pokuta dvou groš. Starší cechmistr, nepišelli by prve, nežli by
hodina vyšla, povinen byl klásti tyi groše. V tom již pistoupiv

k pokladnici mladší z mistr oznamoval, že dnes všecken cech je

v hromad a že není nikoho, kdo by se byl svévoln najíti nedal. To
zapsáno v registra. Hned potom Jíra Hmot, cecbmistr kováský po-

zdravení uiniv obvyklou prpovdí jal se hovoiti : „Pejeme oba cech-

misti a starší všemu cechu, aby práce z požehnání božího byla platná

a šastna. Oznamuji od svého spolucechmistra, že jsme i v tomto

kvartále zaasté pibravše k sob jiné dva z mistr mladších chodili

po kovárnách a dohledali, aby práce konaly se emeslu na pochvalu

a eládka aby se istotn i kesansky chovala. Mistru ešpivovi mlo
býti emeslo složeno a dílo zastaveno proto, že kupoval uhlí, když se

na trh vezlo, už na pedmstí. Tím inil pekážku ostatním mistrm,
nebo na pedmstí nejsou a nemají býti trhy. Ale emesla jsme mu
pes to nesložili, pestali jsme na pokut dvou liber vosku. Však na-

pomínáme ho, aby sebe hledl do budoucna a škody ostatním neinil."

Mistr ešpiva usmíval se; zajisté myslil na to, kterak po druhé, aby

opatil se uhlím lacinjším, poídí vc moudeji. Jíra Hmot usedl a

starší cechmistr koláský jal se mluviti : „Aby práce z požehnání bo-

žího byla nám všem platná! Obcházeli jsme emeslo, ale nenalezli jsme
nic scestného. Stížnost došla nás jedna : mistr Mlask za dlouhý as že

lidi dílem nefedruje, že rychle, jak se na to náleží, neposluhuje. My
cechmisti Mlaskovi a všemu cechu nalézáme, aby každý mistr, kdy by

za spravení a udlání všelijakého nádobí kdo ho požádal, aby nejdéle

do dvou nedlí byl fedrován; který z mistr by pijal k sob dílo a

pipovdl v jistém ase udlati a toho nedlal, ale za sebou svévoln
zdržoval, cechmistr patnácte groš, jiný pl osma groše pokuty aby
dal. Sic jinae chceme tomu, emeslník pracuj tak, aby ani jemu ani

sousedm nebyla kivda ani škoda."

Shromáždní poslouchalo mlky. Cechmistr usedl a jal se s kol-

legy svými tiše o nem hovoiti jako by bylo úadou. Ale tato úada
trvala kovái Fakulovi drobet dlouho, i zvolal cechmistrm : „Máme na
Olešné stolae!" Cechmisti vzhledli k nepovolanému eníkovi, a již psal

Bolehlav pokutu v registra: „Fakule nejsa tázán mluvil. Jeden groš

pokuty." Fakule se zamrail, sousedé se smáli hlasno. Když však hnedle

mladší mistr k nmu pistoupil, vyal z mchýku groš a nevrle položil

ho na stl. Mladší mistr groš sebral, a kázni stalo se zadosti. Bolehlav

zahovoil zase: „Od vrchního práva našeho, od pana purkmistra a pán.
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došel nás rozkaz, abychom v plném shromáždní obou emesel na

pam pivedli vám artikul cechovní ten, kdy by nkdo ke kolái pišel

a kola sob koupiv dotazku uinil, kterému kovái má to okovati dáti,

ten kolá nemá žádného zejména jmenovati ani jednoho nade druhého

zvelebovati. Což tím iníme." — „Dobe tak," volali tu i tam nkteí.

„Mlask to dlá!" kiel nkdo. — „Sám takový!" znla replika. Od-

onad volal jiný mistr: „Rohlík taky namlouvá kupce!" A do toho

volali všickni. Z tch kikloun nepropadl žádný pokutu po groši, po-

nvadž kiela málem všecka hospoda. Bolehlav devnou feruli povzdvihl

vdomos dávaje, že káží cechmisti, aby hromada stichla. Stichli, Cech-

misti dovolili Fakulovi, aby oznámil, co ví o stolai. „Ba práv,"

Fakule vece horliv, „nepoádný emeslník, jenž není v cechu, netrpí

s mstem, nenosí bemen žádných s námi, dlá dílo okolo msta po

zámcích a všech na záhubu naši. Až podlá a penz nahrne, pjde
k ertu, odkud pišel. Tojestola!" — „Však mu stolovati nedáme,"

dí cechraistr, „vzneseme na pana purkmistra a pány, a stolíi propadne

dílo!" I jali se te skoro všickni dotazovati Fakule, kdo ten nepoádný
emeslník plichtící se do emesla? Nastal zase hluk. Cechmisti oba

pozdvihli ferule ; hromada pomalu stichla opt.

Jíra Hmot te uinil k cechu vyzvání, máli kdo co vznésti na

rozeznání cechmistr, aby vznesl, že spravedliv rozeznají. Máli kdo

s kým jakou nevoli, že má svobodu vyvstati ze zástolí a uctiv stížnos

oznámiti ; cechmisti vyslechnouce jednu i druhou stranu, vinného že

potrestají ; též bylli by jeden druhému co dlužen, aby se ped rychtáe

neobsílali, než v cechu to spravili. Vstal kolá Kuera a pravil : „Kolá
zákostelecký má za manželku ženu píchodní, nevíme, jak se zachovala,

než sem pišla; bylo už eí o tom ledakýchs. A se prokáže dobrým

chováním
; já nemluvím spolumistru žádných slov naklivých ani na

poctivosti dtklivých, chci jen tomu, aby náš cech v žádném oudu ne-

nesl ouhony. Nemyslím, že je koláka zle chovala, není strach tedy,

aby koiá z cechu proto byl vyvržen." Kolá zákostelský byl všecek

bez sebe. Ti ho drželi. „Moje žena," volal, „lepší než ty! Ty se jí

neslušné dotýkáš eí svou nešlechetnou!" Cechmisti oba hýbali feru-

lemi tempera ím dále divoejším. Kolá žalobník kiel : „Jsem mi-

lovník všeho dobrého a božského, nedám toho žádnému naped!" Do
toho zavznla zuivá odveta: „Ty v ústech oplakuješ moji manželku!

Jidášku!" Ale Bolehlav cechmistr ml hlas nejsilnjší. Nejonaejší

Pražský pozounér se strojem svým neuml tak zakikati jako Bolehlav.

„Jste lidé nevrlí," volal, „tiši bute, nerozvážlivé se nedotýkejte sebe,

my uiníme hned nález, vyjdte!" A mladší mistr vyvedl jednoho po

druhém: žalobce i uraženého manžela. V jich nepítomnosti snesl se

cech o tom, aby zákostelský kolá prokázal poctivé chování své man-

želky listem toho msta, odkud je píchodní, anebo toho pána, jehož

byla kmetinou.
Zatím venku za dvemi „rána na ránu co hrom dopadá" —

kolái se venku prali. Nkteí z mistr vybhli. Spolu poslali cechmisti

mladšího mistra, aby oba hnvníky do sín uvedl na slyšenou cechovního

rozhodnutí. Oba vešli zle sob lajíce. „Lotras, tuplovaný zrádce, dal

mi pohubek, on mne pohubkoval!" tak kiel kolá zákostelský. —
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„Oa mi dával paduch ! Paduch nejsem!" Itrniiil se kollega. U po-

kladnice cechovní stichli. Tu povdno zákostelskému, aby prokázal

listem poctivé ženino chování, i ujal to a nadšen zvolal : „Však se to

pokáze, že byla dobrá jako jiné, snad i lepší!" Ted jali se cechmisti

píinou toho pohubku je smiovati. Bolehlav mluvil: „Co jste si ekli,

není na vyprázdnní vaší cti; vždy to víme, že žádný z vás není

paduch. Kdo byl ve svtské ohav, kdo byl ortelován k hrdlu, ten je

paduch — a toho u vás není, jste dobí sousedé naši a zstate i sob
dobrými!" Ale kolá s pohubkem nechtl se spokojiti. „Vznesu to na

pana purkmistra!" hrozil. Ozvali se mnozí: „Nei, nepobíhej cechu!

Zde se uvailo!" Jiní volali do toho: „Mjte to radj doma na spo-

leném uvážení, abychom od jiných cech v tom nebyli dotýkáni ani

posmíváni!" — „To ti malou platnos vynese!" kiel ešpiva. —
„Pohubek ti krejí neodpáe!" smál se jiný. Bolehlav i starší cechu

obstoupili oba a prosili je, aby všecku kyselost ze sebe vyvrhli, soudem

v rathouze že si nic nezjednají, ovšem že by ped vyšší stolicí na n
vtší nebezpeenství nastávalo. Tenhle poslední dvod dobyl sob cesty

do tvrdých lebek. Oba mužové jsou „kesansky" srovnáni. Spokojili

se — ten s pohubkem, onen s paduchem. Kei zlé, jimiž se dotýkali,

jsou od cechu zdviženy, aby žádné stran nebyly na újmu. Kolá zá-

kostelecký usednuv v zástolí nemluvil, ale za to tím hojnji pil. Kdy
by nebylo pokuty na to, kdo ze schze odejde ped koncem, byl by

odešel — do hospody jiné.

Když ta nemilá vc skonána, volán od cechmistr koláských

mistr Rohlík, jenž obeslal ped cech koláe Daniele. „Z eho obsíláš

ho? Mluv jemu vi!" vyzval ceclimistr žalobce. — „Z toho, že loudí

eládku k sob. Žádám, aby taková nešlechetná vc, artikulem cechovním

tžce zapovdna, jemu tak snadn neprošla. Pedešlého tovaryše pi-

loudil k sob zvýšiv jemu lun, ') a nynjšího tovaryše ulovil na vsi

kdes nemaje tak initi : tovaryše máme sob namlouvati jen v hospod
cechovní, jinde nic. Žádám za opatení toho, dobeli jest tak uinil?"

Kolá Daniel maje ted brániti od sebe toho náku, pletl jazyk. Že

prý tovaryši u Rohlíka nechtjí se na dílo zjednávati pro jeho hrubé

nespsoby, ostatku odpíral, táhna to na svou nepam. Páni vyslechli.

Když už nevdl co íci, oba vyvedeni jsou, aby v jich nepítomnosti

cech o to radu vzal. Hlun rada brána. Nkteí zastávali se vinníka.

Byl slyšán ní hlas: „Daniel je potebný emeslník a lidský dlužník!"

K tomu volal jiný v odvet : „Je lidem dlužen, pravda, ale nepoplacuje!"

Jeden z cechmistr upozornil na to, že Daniel uloudil tovaryše už do

nkolikráte. „Trestem penžitým byl už stižen," zvolal cechmistr, „a

jest vidti, že klade všecko za hbet!" Bolehlav vysokým hlaholem

udeil v hovor: „Nemysleje na ád cechovní vinen býti, musí Daniel

vedle písloví, že takový ouad za nic nestojí, pod kterým by zouniyslna

hešící se netrestali." To slovo rozhodlo. Pímluvci stichli, a nález

uinn nejprve šeptem, a když žalobce i pohnaný vešli, nahlas : „Po-

nvadž se to ze svdk vyhledalo, aniž tys, miste Danieli, toho pel,

') Toto ošklivé slovo nmecké — Lohn — straší v pemnohých artikulech

cechovních i nejstarších.
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žu bys ládky vyšším Iiiiieiii iieodluzoval, to uváživše u sebe jsme našli,

aby se tob emeslo složilo do šesti nisíc, po kterémž ase k nmu
budeš zase navrácen; mimo to propadáš pro vyloudéní eládky pokutu

pl kopy míšeské; tovaryše vylu/.eného odevzdáme v káze panskou,

k rychtái. Ujímáte oba náš nález?" — „Neujímám!" kikl Daniel ubíraje

se k svému stolu, „odsadím ho odtud k purkmistrovi, ku i)rávu vyš-

šímu!" Bolehlav vážn — a ho to píchlo — odpovdl: „Odsa, nic

proti nám."

Potom šlo ped se jednání další. Cechmistr kováský dl: „Vy-
žádala si vstoupení vdova po Bartošovi dnes umrlém. Pejete vdov
vstoupení?" — „Pejeme!" voláno odevšad. Mladší mistr šel pro ni.

Chudák vdova ekající sedla v kuchyni u hospodyn. Nesmle vešla.

Nkteí jí podávali ruku. Stanula u dveí. Cechmistr od ní samé za-

hovoil k cechu, že žádá, aby smla s tovaryšem manžela svého ne-

božce emeslo dále provozovati. Po té ei vyvedl ji mladší mistr ven

za dvée. Te dali cechmisti ísti artikule o tom. Vdov dáno právo

jednomyslné. Když jí to v nové na sí pivedené oznámili, hlasit

dkovala. A s tím odešla. „Je snad všem pánm mistrm v dobré
pamti, že zejtra všickni z povinnosti nalézti se dáti máme na funus

Bártv. Nedáme o tom tentokráte žádného obsílati zvlášt, všickni to

víte ; rovn ku pamti pivozuji kus tináctý cechovních pravidel, kdo
by nepišel na pochování ped dm prve, než pan dkan s žákovstvem

pijde, povinen dáti starší mistr 8, mladší 4 groše ; když neseno už

tlo mrtvé a pišelli by, dá starší 4 a jiný 2 groše."

rx.

Když po té ei neml již nikdo, co by vznesl na cech, pravil

Bolehlav od ostatních cechmist: „Pistoupíme k vcem tovaryšv. Žádá
za vstoupení mj syn Vácslav, aby mezi mistry byl pijat." Druhý starší

cechmistr koláský oznámil, že za mistrovské dílo uložili Vácslavovi

Bolehlavoví zpsobiti kolo ke koímu vozu a mimo to nkteré ješt
nádobí. Na ohledání díla mistrovského že pibráni byli dva misti mladší,

a nalezeno bylo dílo bytedlným, píhodným, tak že mže tovaryši

z toho jíti mistrovská pochvala. Referent skonil dotazkou : „Snášíte

se tedy na tom, aby byl v mistry pijat?" — „Snášíme!" odpovdno.
Po tch slovech uveden Váa na sí do cechu. Ml na tvái njaký
šrám z poslední bitvy. U dveí promluvil kesanské pozdravení a

cechovní íkání. Hromada mu rovn tak odpovdli. Dva z mistr staro-

žitnjší pistoupivše k Váovi oznamovali všemu cechu, že týž Vácslav,

syn Bolehlavv, je z lože poctivého, bylit oba sousedé pi poctivém man-
želském sntí otcové. Když to odbyto, pistoupili jiní dva, kteí se byli

ped osmi lety, když se Váa na uení dával, postavili za rukojmí, že

se vyuí ádn. Dávali svdectví všemu cechu, že se poádn dv léta

uil a vyuil. Potom že pi otci poade za tovaryše dlal. Cizí tovaryš

byl by mimo to pinesl o svém poctivém zachování list; domácímu
synkovi nebylo toho potebí, o tom se vdlo, že je hodný. Te ukázal

ješt starý Bolehlav list s peetí mstskou, že Vácslav vera v rad
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nabyl práva mšanského, a doložil: „Ted pestane co nevidti býti

mým nácblebníkem." Drubý cecbmistr vyzval kandidáta, aby vyetl tyi
kopy a jednu libru vosku aby zaslíbil dáti. Byl to do spolenosti bra-

trstva plat povinný: „píjemné". Když bylo všecko skonáno, podal

Vácslavovi pravici cecbmistr jeden i druhý a všickni misti podle svého

stáí. Mladší lio políbili po tvái. Byl mistrem. Cechmistr koláský ho

napomenul, aby se opatil manželkou dobrou a poctivou. „O to již se

postaráme!" pravil vesele starý Bolehlav. Nový mistr Vácslav pozval

své spolumistry na obvyklou svainu a potom hned zasedl v zástulí

mezi ostatní. Šenkéka vstavila ped nho poádný korbel.

Tím nebylo ješt všecko jednání cechovní u konce. Bylo tu roze-

znati a strestati ptku, která udala se mezi tovaryšem koláským Faltou

a kováským tovaryšem Alešem. Oba jsou pivedeni z dolejší hospody.

Líení pe bylo kratiké. Falta žaloval: „My jsme se potkali na mostku

u kostela, on moha mne dobe minouti stekl se ramenem se mnou, a

když jsem se ozval, dobyl na mne tesáku, klofcoval jím a okrvavl

mne nu tvái." Aleš bránil se: „On mne podrýval slovy a naposled

mne ual v prst a pohodl v pravý prs. Já ho nepíchl, to se ustril

sám na mj tesák. Já se bránil násilí svému." — „Poodejdte!" velel

cechmistr. Jak dvée za nimi se zavely, cechmisti dali hlavy do-

hromady v potaz. Konen oznámil Jíra Hmot od ostatních soudc
všemu cechu, aby ten Valentin ili Falta, jenž ptku slovy zaal, trestem

byl stížen. To cech po nkterém uvažování ujal. Hmot obma tova-

ryšm v cech uvedeným promluvil: „Poznali byste, kdy byste našeho

nálezu neujali, že pan purkmistr a páni he by s vámi zašli jako

s lidmi nešlechetnými, darebnými, kteí nejsouce živi právem, ped
kostelem božím dobývají na sebe tesák. Falta odprosí Aleše, dá pl
kopy do cechu tovaryšského. Až dobude svého asu, po sv. Jakube

odvandruje a bude našeho msta prázden za ti léta. Kdy by ses,

Falto, vrátil díve, odsadíme tebe k vyššímu právu a tam budeš orte-

lován jako ten, kdo kvaltu se dopustil. Mohl bys i hrdlo propadnouti."

Falta ani muk. Vdl, že nahý tesák pi prace býval okolností velice

zlou. Nechal tedy radj tak a odprosil Aleše dle návodu cechmistrova

ka: „Což se koli v oné píhod a sváru ode mne proti tob stalo,

prosím, odpus mi a mj ke mn dobrou vli, dokavad tu pobudu,

nebo já ji k tob mám a míti chci nyní i potom." A podavše sob
rukou odešli.

Vstoupili jiní dva tovaryši. Oba kovái. Druh druhu nadal. „Podal

mi ošklivých jmen," žaloval jeden. — „Co ti ekl?" ptá se soudce

Hmot. — „Žid mi nadal ! A každému sluší po své poctivosti státi,

to je slovo naklivé a na poctivosti dtklivé." Hmot pokyvuje hlavou

ptá se druhého: „Nadal jsi mu tak?" Odpov: „Nadal, protože mne
opálil slepými kostkami." „A to naknutí provodí, a pokáze, že chodím

vkol š falešnými kostkami!" Když pak honem z dolejší hospody pivedl

vyzvaný tovaryš nkteré svdky, pravil Hmot falešnému hrái : „Ted
mlíš, rozpomínáš se na svou duši, kteráž jest dražší nežli všecken

svt? Jdte!" Ortelem podleni jsou v malitké chvíli potom. Jenž kost-

kami hrál slepými na ošizení bližního, odsouzen v cech položiti 5 groš
bílých, a který tak zle vynadal, odsouzen byl, aby ferulí vytrpl deset
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ran. ei zlé, co si byli podali, cechraisti z práva svého obma zdvihli

a v nic zmoili. Oba byli s ortelem spokojeni, vdouce, že v radnici

leckdy namovali tužeji. Tovaryš vypjil sob od pítomného mistra

pt groš a dal do pokladny, druhý spolehnuv do kouta na stl obdržel

od mladšího mistra deset ran ferulí — zase „rána na ránu co hrom
dopadá." Tovaryš neíká nic: šmelcované poctivice už nco snesou.

Když nebylo již žádné žaloby tovaryšské, zavolán nahoru mezi

mistry veškeren cech tovaryšský, jenž na ten konec dole v hostnici

ekal za veselého pití a hovoru. Vešli ; sí byla jimi plna. Od cechu

promluvil k tovaryšm e dtklivou Bolehlav: „Napomínáme vás zase,

abyste se ve vetatech chovali mravn, oplzlých písní zanechajíce

;

abyste nerozpouštli se obzvlášt ped dítkami a paní mateí; starší

aby mladšího pkn napravoval, co by lépe uml, aby mu ukazoval.

Zachovejtež stízlivost a mírnost beze všeho peplnní. Neperte se a

budte s sebou radji dobré mysli. V minulém kvartále usnesli jsme se

a vrchnost pan purkmistr a páni pochválili to, kdo by dával druhému
zaselhání v hnvu, aby dal 7 malých penz, kdo by dopustil se co ne-

poctivého na hospod nebo v dom pana tatíka, aby dal groš bílý.

Naposled pipomínáme, kdo by chtl pesednouti nebo odvandrovati od

sv. Jakuba, aby vzali pkn odpuštní. Ve dvou nedlích pospolu do

lázn chodte, však ten celý den potom nezahálejte, o peníze nehejte

v cechu svém, jakož se nás onehdy doneslo, než odbudouce radji

svého poctivého poádku vykonejte pokojnou procházku, rozmlouvajíce

o pánu bohu." Tovaryši tiše vyslechše odcházeli po devných schodech

s nemalým hlukem do své hospody zase. Naposled ptali se cechmisti,

neníli, kdo by chtl synka k emeslu dáti a projednati ho bud na

emeslo kováské anebo koláské. Vstal ková ešpiva a mluvil: „Kluk

je hromotluk, však ho znáte, jeho matka je moje sestra, je vdova,

nemže na nho nakládati, utíká kantorovi, nechce mezi discenty, ondy
jsem ho honil po stechách, ale ková z nho bude ! Propuste mi, aby

se jako u mne uil emeslu." Hmot odvce: „A se ten hoch nejprve

za dv nedle v emesle pokoštuje." — „I ne tak," odpíral ešpiva,

„kdy by se mu nelíbilo, já bych mu pokoštoval po zádech, až by

svrblo, kam potom jako s ním? Ona nemá kusá nic!" Cechmisti tiše

pohovoili mezi sebou. Hmot pak vece: „Poloze libru vosku, vezmi

si hocha na uení, však postav dva rukojmí, že se douí ; zapíšeme

ho v registra pamtní." Ková prosil, aby mu libru vosku odpustili.

Dél: „Matka jeho nemá nic, byla by istovanit nahá, kdyby jí moje

Dra nebyla dala harasový klok, v kterém poade chodí — vždy já

kluka taky nebudu uiti z penz, dopuste mu to bez té libry!" Cech-

misti opt sestrkali hlavy v hromádku. Hmot po té od nich vyekl:

„Cechmistrm se vidí za dobrou vc od té libry upustiti a jemu

emesla našeho páti, by asu ani vku mladosti nemrhal."

Tím bylo dnes po všem poádku. Cechmisti uinivše nábožné

pozdravení zaveli pokladnu a chtli usednouti v zástolí k pivu a

k svain, kteráž bývala vždy stejná : totiž maso vepové na piv
vaené a koením penáramn zpepené. V tom ozve se pede dvemi
dus. Dvée se odmeknou, a vcházejí do cechovní hromady kováské
a koláské ti cechmisti krejovští. Nastalo udivení, zmlknutí. Cechmistr
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Beran promluvil, uiniv naped pkné kesanské pozdravení, že žádá

se svými za vstoupení. „I vítejte!" voláno tu onde. Bolehlav mrsknul

oima dosti nepívtiv. Jíra Hmot však šel hostem vstíc a pipil jim

poctu. Krejí poctu pijímajíce každý z konvice sob podané drobet

upíjeli. „Co nám nesete?" ptá se jeden z ková. — „Však tomu
obšírn vyrozumíte," pravil zdvoilým hlasem a posukem usmvavým
Beran, „oznámíme všemu cechu!" Cechmisti vedli hosti k pokladn.
Bolehlav se zdvihl a kráel za nimi lupaje prsty. Hmot žádal cech

obojí, aby poslechli, co povdí krejí. Beran k tomu hned: „Strpte

chvíli, ekneme to krátce. Pišli jsme stradou toho závodu v lese. Náš
cech, jemuž bylo posmíváno, ujal sázku — džber ryb a kauf piva —
snesli jsme se, že se z toho žádný nevytrhneme, než všickni sekati

budeme. Ptáme se vás tu v hromad poctivého cechu vašeho, zdali

i vy všickni ze spolku toho sekání v lese chcete býti pítomni, zdali

tu sázku pijímá k sob všecken cech koláv a kováv anebo jenom
soused Bolehlav s nkolikos málo vás?" Kovái i kolái ozývali se

tém jednomysln, že v zápas pjdou. Bolehlav se ozval: „Já tomu
odpírám, že by bylo njaké ouštpané posmívání na krejí; pod kvasem
veerním se ledaco mluví, ten Kivoklátský fot také poštíval — ale

bud jak bud, krejí a už tedy ukáží v lese na buku, kteraká jejich

síla!" — „I nepevracuj, pane sousede, ei — jsou emesla u nás

v mst, která peráda nad nás se vyvyšují prací i silou, nás za vlas

nevážíce: inu vy kladivem, my pravidlem a nožíky pracujeme!" tak

mluvil ne bez trpkosti Beran a hned doložil: „Budeme se miti na

stejné práci, je to žert, není to žert — pokáze se, kteí jsou bez

poroku statnjší. Z našeho cechu se nevytrhl ni jediný, kterak u vás

bude?" — „Pjdeme všickni! Žádný se nebude dliti od ostatních!"

volali ze všech stran. —
• „Proto jsme pišli," dí Beran, „abyste se

v tom vysvtlili; nazejtí tedy vzneseme na pana purkmistra a radu,

aby nám pi arciknížeti na lirádku vyprosili dovolenou, bychom smli

stíti na královském ten les, dva buky, my krejí jeden, vy kolái s ko-

vái také jeden." — „Tak jest! Stj to, jak díš!" volali všickni roz-

jaeni jsouce velice. Starý ešpiva vesele vzkikl: „Jen proste, aby

vám na královském vyhledali hodn silný buk!" Bolehlav uinil návrh:

„Necha zvolí se buky pldruhého objetí." — „To je málo!" volali

nkteí z ková. — „Pravdu dít!" volali nkteí kolái, „vyhrajemeli,

budeme v hance, že buk byl jako chrás!" Na pohled velmi klidn

odvce Beran: „Jste právi, dobe tak, necha stíná se buk obšírnjší
!"

Bolehlav to rozhodl povdév : „Neclime na uváženou pánm radním

i fotmistru Kivoklátskému, mimo to a jdou nejprv na les z každého

cechu dva vyslaní!" Na tom zstáno. Krejí s kesanským pozdravem

odešli. „Devt krejí plave na lupínku a švec je zvrhne!" pravil Bo-

lehlav za nimi.

Ale té noci nespal dobe ani Bolehlav ani Beran. Oba ve snách

sekali buky. (Dokoiení.)



v. I. Lem: Ke statistice vzdlanosti v Rakousku. 971

Ke statistice vzdlanosti v Rakousku.

Nový píspvek.

Od

V. I. Lema.

"%!«§ plynulo deset let od té doby, kdy v Osvt podán byl první

"^Jlv, tohoto druhu píspvek. ') I nelze upíti, že práv v tomto

|(^ období provedeno bylo na poli rakouského školství více práce,

nežli ve mnohých jiných oborech vdní a umní. Prohlednuvše
^ zmny, které se tu udaly, máme za vhodné, abychom podali

nejen jich pehled, nýbrž také poukázali k možnému jich dosahu. Pro
ty tenáe pak, jimž by obsah prvého lánku nebyl povdom, podotý-

káme ješt nkolik slov. Dle nápisu dalo by se snad souditi, že hodláme
pojednati o vzdlaneckých snahách jednotlivých rakouských národv,
avšak to není úmyslem naším. Probereme radji pomry již hotové na
té kategorii vzdlanc, kteí nikoli ze zisku, nýbrž z lásky a z po-

volání obtují se obtížnému a nezištnému úadu uitelskému na stedních

školách. Pro tento druhý lánek provedena byla zmna v osnov potud,

že pibráni byli do úvah také uitelé z ústavv uitelských, kteí nyní

již bezvýminen se rekrutují z kandidát profesury gymnasiální i
reální. Pramenem pro erpání materiálu statistického byl zase kalendá
uitelský, jejž vydal Dassenbacher na rok 1885, a krom toho užito

také brošury „Beitráge zur Statistik der oííentlichen Mittelschulen von

Dr. Hermann Piek" 1885. A jelikož takováto práce statistická nemže
jinak podána býti, než s užitím ciferního materiálu, položeny jsou tabule

statistické pod áru. Celý lánek pak rozdlen je na ti ástky. První

pojednává o pomrech uitelstva v Rakousku vbec, druhá o interních

pomrech stedního školství v zemích koruny eské, a tetí vnována
jest palivé otázce supplentské.

Abychom nabyli pro svoje dedukce základu co nejširšího, sesta-

vena je tabule první, obsahující pehled uitelských míst vbec v každé

korunní zemi, jakož i rozptýlení uitel po celé íši. V této tabulce

uvedeny jsou pomry uitel vbec, t. j. všech uitelských osob, nech
mají jméno a služné jakékoliv. Jsou zde v jedno pojati editelé, pro-

fesoi, uitelé i supplenti. A to hlavn za tou píinou, aby lépe vy-

nikla poteba uitelských sil v každé korunní zemi. Z této tabulky jest

I)atrno : 1. Kolik uitel každá zem íši poskytuje, produkce (v rubrice

„všech rodákv"), 2. kolik jich v každé zemi je zamstnáno, poteba,

(v rubrice „všech v zemi"j, 3. ciferné udání rozdílu mezi produkcí a

potebou, 4. percentové pirovnání produkce a poteby v každé zemi,

("/„ poteby v zemi), 5. percentové udání tch uitel, kteí ve své

rodné zemi ustanoveni jsou (v percentech poteby a pod tím v "/o

produkce), a konen lze ješt vyísti z tabulky veliké množství po-

drobností pro jednotlivé zem.

') Viz Osvtu 1875, str. 189 nu.
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Tytéž pomry jsou udány v tabulce II. pro editele, v tabulce III.

pro stále ustanovené profesory a uitele, konen v tabulce IV. pro

supplenty.

Prohlednme ponkud blíže tato udání. Na II. tabulce dovídáme

se, kolik editel je v každé zemi, a tím zárove kolik ústav tam

jest. Do oí tu bijí ty neshody, že na Morav je více ústav než

v Halii, a Dolní Rakousy pedstihují opt Moravu tém o 2
"/o- Cechy

ovšem vynikají zaslouženou mrou nade všechny ostatní zem, chovají

více nežli tvrtinu (27%) všech rakouských stedních ústav ve hra-

nicích svých. A zem koruny eské zabírají plných 45"/o) tedy skoro

polovici (%„).

Jako ped desíti roky jsou dosud ješt eští uitelé hledanými

editeli. V echách máme vedle 75 domorodc pouze 5 Moravanv a

4 cizince, z nich dva zahranin. Za to jsou 42 eští editelé roz-

troušeni tém po celém Rakousku, toliko Pímoí a Dalmácie z toho

se vyjímá. Morava a Víde zejména jimi oplývají. Pravou protivou

ech jsou Dolnorakušané. Ti vykazují toliko II domorodc vedle

37 cizích editelv, kteí se rekrutují skoro ze všech zemí, ano také

z ciziny (4).

I. Uitel vbec

ustanoveno

jest
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Tito cizinci jsou vbec pravou specialitou rakouského školství.

Máme tu zajisté 18 editel, 152 profesory a toliko 22 supplenty!

Tedy každý jedenáctý cizinec je editelem, a na 7 profesor pijde

teprve jeden supplent! Dle toho je zjevno, že importují se k nám
nikoli suppleuti, nýbrž definitivn ustanovení profesoi a editelé —
ovšem týká se to hlavn ústav nmeckých a vlaských.

Ješt pihlédnme, jaké nadje mají profesoi, aby stali se editeli.

Cizinci tu ovšem mají první místo, nebo každý jedenáctý jest již

editelem; po nich pijdou Dalmatinci, mezi nimiž 12. editelem se

stává. Tetí místo zaujímají píslušníci zemí eských, tu je vždy 13.— 14.

editelem. V Halii stává se teprve 18., v Bukovin 23. editelem.

A v zemích Alpských je prmrný poet asi 20 profesor na jednoho

editele. Poslední pak místo mají Slovinci, nebo mezi 85 profesory,

kteí se v Krajin zrodili, dosáhl teprve jediný úadu editelského.

Znaný rozdíl jeví se také v rozmrech ústav, které jsou editelm
sveny V celé íši pipadá na jeden ústav prmrn 294 žákv a

15 uitelv. Znané petížení jeví se pouze v Halii a Bukovin, kde

na ústavech je po 396 a 388 žácích. etn navštvované jsou také

školy v echách a Dolních Rakousích se 307 a 314 žáky. Ostatní

zem mají žák pod prmr. A zejména v Dalmácii mají ústavy pouze

po 159 žácích — a tím se vysvtluje také píznivý pomr mezi potem
uitelv a editelv, o nmž se díve zmínka stala.

II. íieditelv
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A nyní obrame zetel k tabulce L, která jedná o pvodu a roz-

dlení uitel vbec. Pedevším se poume, které zem mají nadprodukci

sil uitelskýcb. Jsou to zase v prvé ad ecby, které sice spotebují

doma 1135 sil, a nad to ješt posílají za bránice 411 uitelv, kdežto

jen 174 cizincv u nás došlo zaopatení. Kdy by tedy všecka místa

uitelská osazena byla domorodci, pebývalo by pece ješt 247 uitel
pes domácí potebu. Podobný pebytek produkce nad vlastní po-

tebu má jediné ješt Tyrolsko s 154 uiteli, kteí podobn jako

echové rozptýleni jsou po všech korunních zemích. Pipoítámeli

k tmto ješt 192 cizince, máme náhradu toho nedostatku, který se

v jiných zemích jeví. Tak schází v Dolních Rakousích 418 uitelských

sil a v Pímoí 99 z 192 míst! Pi všech ostatních zemích není rozdíl

tak nápadný, kryje produkce od 80— lOO"/,, potebu.

Z I. tabulky ješt jiným zajímavým vcem se uíme. Podívejme

se na pomry moravské. Kdy by všickni Moravané doma uiteli zstali,

obsadili by ze 100 vždy 97 míst, a pro cizí uitele zstala by ze 100

jen 3 místa prázdna. Tomu však není tak. Skuten je ze 100 míst

na Morav pouze 48 obsazeno Moravany, 30 zaujato jest od ech,
po 4 místech od Slezanv a Dolnorakušan, 3 místa drží cizinci, rovnž
tolik Hornorakušané i Tyrolané atd. Mát Morava pestré uitelstvo

jako Dolní Rakousy a Pímoí. Za to dlí nad polovici Moravan (5 1 "/o)

po ostatních zemích rakouských. Ve Slezsku pak ani tetina poteby

III. Profesorv

ustanoveno
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není vzata ze sil domácích, akoli by produkce mohla kr^ti 98"/,, po-

teby domácí. Nejkonservativnjší mezi všemi národy rakouskými jsou

halití Poláci a dalmatští Chorváté. Poláci obsazují doma 9S"/„ a Dal-

niatinci í)0"/(, všech míst uitelských. A jen nepatrná jich ásf pichází

do jiných zemí, nebo v obou zemích je produkce rovna poteb domácí.

V Halii sluší ostatn hledati píiny ješt ve zvláštním zízení zemské
školní rady. Ta má mnohem samostatnjší postavení nežli v zemích

ostatních, a proto asi je tak obtížno, konkurrovati v Halii s domácími
petenty. Díve bývalo jinak, dokud Hali nemla té samosprávy školní.

Krom uvedených obou zemí jeví se také v Dolních Rakousích a v Pí-
moí znaná nechu uitelstva opouštti domov. V obou tchto zemích

je nejslabší produkce, kryje 42— 487o poteby. Nicmén zstává valná

ás domorodc v úzkých mezích své vlasti, v Dolních Rakousích 72"/^

a v Pímoí dokonce 81%. Výklad jest ovšem jednoduchý. Jsou ob
tyto zem nejbohatší v celém Rakousku, hlavn obchodem a prmyslem.
Proto se obrací z etného studentstva jen malá ás ke stavu uitel-

skému, a ti se pak drží doma všemi prostedky, nebo jim v cizin

nic lepšího nekyne, nežli eho doma dosáhnouti mohou. Zvláštní zmínky
zasluhuje ješt Tyrolsko. Tam pebývá nad vlastní potebu ó8*yo uitel.
A ponvadž jen 847o domácích míst jest osazeno domorodci, musí

IV. S u p p 1 e n t v

ustanoveno

jest

rozeno jest

K PQ

P5

Ís3

S .33 o: -ii

v Cechách ....

na Morav ....

ve Slezsku
v Halii
v Bukovin . .

.

v Doln. Eak. .

.

v Honí. Rak. .

.

v Tyrolsku
ve Styrsku
v Korutanech .

v Krajin
v Pímoí
v Dalmácii . .

.

Všech rodákv
Rozdíl produkce'

a poteby . . I

Produkce v
'/o

'

poteby
Na 1 supplenta

píijde profes.

300
47
6

374

+
H3

110

2-8

1

140

2

98

2-8

3
1

1

248
6

28 260

+ !-
31 1

112

5

99

2 —

22

+
4

122

7-3

59

+
35

246

5-7

136 1831106

5 4-3

14 1

14
1522
-f-

1

107

56

341
142
25

261

38
136
18
24
22
6
16
31

14

1074
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3

6
1-7

1-9

4
8-4

9
5-6

9

46
4-6

6
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47 7o všech Tyrolaii hledati své štstí niirao domov. Zdá se mi, že

v tomto úkazu vidti lze následky chudohy, spojené se snahou po vzd-
lání, jakož i velikou lásku k rodné zemi. Té pi ostatních Nmcích
není. Nebo jsou pomícháni po všech korunních zemích, ovšem že hlavn
zase nmeckých. Tak zstává Hornorakušan doma jen 39

"/.n Štyan
417„, Korutanc 297o atd.

Tabulka I. ješt nás vybízí ku pirovnání potu uitel s potem
žákv. Prmrem pipadá na každého uitele v Rakousku 19 žákv.
Nejvtší petížení shledává se ve Štyrsku s 21 žáky na uitele, pak

v Halii 20*8, v Dolních Rakousích 20*7, v Bukovin 20'3 a v echách
se 20 žáky. Nejpohodlnjší vyuování mají zase Dalmatinci se 12 žáky,

pak Korutanci a Hornorakušané se 16 žáky.

A jaký je konen podrst uitelský, ta naše nadje v lepší

budoucnos? Na to náin poskytuje velmi píznivou odpov tabule IV.

Všude skoro je nadprodukce, jen Dolní Rakousy a Pímoí zstávají

daleko za potebou (se 40 a 487o) ^ ^^^^ jiným zemím se nco málo
supplent nedostává. Ale za to má Tyrolsko nadbytených supplent 35,

echy 33, a cizinc je 22 — pro ty hledá se místo! Ostatn pojednáme
ješt níže o nerovnomrném rozdlení supplent na jednotlivé korunní

zem a nestejných pro n vyhlídkách do budoucna.

Pistupme již k nové stránce svého pozorování. Na tah. V. se-

stavena jest bilance každé korunní zem. Uvedeno tu, jakým percentem
pispívá k potu obyvatelstva celé íše, k potu žákv, uitelv a

editelv. Z tchto sloupc je patrno, do jaké míry by se každá zem
dovedla sama postarati o vlastní svoje poteby školské, a kde ku po-

moci bráti se musí uitelstvo cizí. V této ásti zobrazeno jest jmní
každé zem, snaha obyvatelstva po vzdlání a vlastní jeho vzdlanecká
síla. Dle tchto ísel (hlavn dle potu žák) vzrstá íši povinnost',

aby každé zemi poskytovala v témže pomru také píležitosti ku vzd-

V. Bilance korunních zemí.

Jednotlivé

zem
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láni. Do jaké míry íše dosud dostála této své povinnosti vi jedno-
tlivým zemím, vysvitne ze druhé ásti naší tabulky V. Tam uvedeno
Jest, kolik ústav (editel) obdržuje každá korunní zem od íše, a
kolika profeso-ry i supplenty osazeny jsou tyto ústavy. Všechna udání

jsou vyjádena percenty, a proto se dají veškera ísla pímo srovnávati

mezi sebou. Tuto druhou ás tabulky mžeme zváti dluhem jednotlivých

zemí. Tam, kdo jmní a dluh jsou rovny, vyhovly ob strany (zem
i íše) svým povinnostem. Kde toho není, jest bu zisk i stráta pro
zemi, a zem jest aktivní nebo passivni.

Mímeli poet ústav, který jednotlivým zemím jest poskytnut,

dle potu žákv (ísla pátého sloupce dle ísel druhého) berou škodu:
echy, Hali, Bukovina, Dolní Rakousy a Štýrsko ; v tch je vtší percent

žák nežli škol. Ostatním zemím poskytují se dary na útraty zemí práv
jmenovaných. Nejštdeji obdarovány jsou Tyrolsko a Dalmácie. Že
Morava se nám objevuje mezi zištnými zemmi, dkovati sluší nme-
ckému zemskému výboru tamjšímu, jenž zaídil veliký poet (pes 20)
nmeckých ústav na útraty zemské. Konen podotýkáme, že se v echách
nejeví sice veliké poškození (pouze o rVo)? ^^^ zásluha toho náleží našim
ohcím eským. Máme dosud 12 obecných stedních škol, a do nedávná
se jich poítalo dokonce 25 ! Bez této vlastenecké obtavosti byly by
naše školské pomry pímo trudné. Asi tak, jak je dosud vidíme v Halii;
zde je na 17"/,, žák pouze 12'6"/„ škol!

Avšak nestauje, uvažovati pouze poet ústavv. Povšimnme sob
také jakosti jejich. A ta ídí se dojista dle kvality uitelv. Doufáme,
že nám nikdo ve zlé nevyloží výrok, že ceteris parihus je lepší ústav,

na nmž vyuují uitelé definitivní, nežli ten, na nmž valná ás
uitelských míst je supplována. Neteba snad vykládati toho píiny do
podrobná. Budiž jen ukázáno k asté zmn supplentv ; také se vtší
praktické spsobilosti uitelské zpravidla teprve delším uitelováním
nabývá. K tomuto momentu pihlížejíce poznáváme teprve, do jaké míry
nkteré zem újmu berou. Kdy by pomr mezi skutenými uiteli a
suítplenty byl všude týž, musila by percenta obou kategorií v každé
zemi vyjádena býti tímže íslem. Toho však není nikde. Kde je vtší
perceuto supplent, tam se heší proti zemi, ana se tudíž zkracuje

o ten penžní obnos, jímž pevyšuje služné profesor plat supplentský;

VI. Bilance národností rakouských.

poskytují v % ij obdržují v
"/o
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mimo to jsou pomrn stížení ti ubozí uitelé, kteí nemohou se defini-

tivního postavení domoci, jakkoli vyhovli požadavkm zákona a jakkoli

nutnos uitelských míst asto bývá dokázána nade všechnu pochybnost

znaným potem žákv a tíd, pro nž se nesystemisují uitelská místa

z neblahé šetrnosti. Nejvtší škodu berou zase tytéž zem: Hali o 11'Vo!í

echy o 5"6%, Bukovina o r5*^/„ a Morava o l7o- Ostatní zem tší

se z nemalých výhod na naše útraty. Jsou to zejména Tyrolsko a Dolní

Rakousy o 47o, Horní Rakousy o 37o) Slezko a Pímoí o 2
"/o a

ostatní zem o menší ástky.

Až úžasn stupuje se ta neshoda, roztídímeli všechny zem do

4 skupin dle národností, jak na tabulce Ví. provedeno. Sebrali jsme

do prvé skupiny zem koruny eské, do druhé zem polsko-rusínsko-

rumunské, do tetí zem nmecké (se Slovinci) a do tvrté konen
slovansko-italské zem.

Nejspravedlivji chová se vláda ke tvrté skupin, akoli nelze

zapíti patrnou laskavost. Jinak chová se k zemím skupiny první. Avšak

výstedné jsou pomry v obou prostedních skupinách. Kdežto se vy-

držuje pro 19'5*Vo polsko- rusínských žák jen 157o škol s 287o sup-

plent, poskytuje se nmeckým zemím pro ol7o žák 357o škol a

pouze 2l7o supplentv! Ejhle, tak vypadá ta naše školská rovno-

právnost! —
A nyní ke druhé ásti našich úvah.

Jaké jsou pomry v echách a na Morav? O Slezsku ostýcháme

se mluviti, nebo se tam pro echy a Poláky nestalo nieho. Všechny

školy jsou vnovány výlun slezským Nmcm. A je tam škol hojn,

a také uitel dostatek. Jediná škola matiní v Opav nemá ani státní

subvence! Avšak nahlédnme již do tabulky VIL a VIII.

Tam dovídáme se, že máme v echách 40 stedních škol eských

a 38 nmeckých pro 15604 žáky eské a 10199 žák nmeckých. ')

Tomu rozumjme takto : Pro 60"57o eských žák je škol 54*77o
s 58*^/0 profesorv a C8"37o supplentr, kdežto na 39"57o nmeckých
žák pipadá 45'37o škol, 427o profesorv a 3r77o supplentv!

Na každém eském ústav jest prmrem 339 žákv a krom editele

Vn. Bilance národnosti v echách a na Morav.

N á r o d n o s

echách

na Morav

poskytuje v 7^

:
obyvatel žák

obdržuje v "/o

ústav
I

def. prof. supplent

eská .

.

nmecká
eská .

.

nmecká

62
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11 profesorv a 5 supplent, na nmecké škole jen 268 žák a vedle

editele 9'7 profesor se 3 siipplenty

!

Co do osobních pomrv uitelstva vidíme, že na eských ústavech

teprve každý 17. uitel stává se editelem, na nmeckých již každý 14.

A staneli se na eském ústav apertura, eká již 5 kandidát na to

místo, kdežto na nmecké škole jsou pouze l! kompetenti.

Ješt miiolicm trudnjší pomry jsou na Morav. Nmc je v zemi

málo pes tvrtinu, a pece je v nmeckých školách (íO"/,, všech mo-

ravských žákv! Tu ovšem smle mžeme reklamovati dobrou polovici

za chlapce eské, kterým se uivo cizím jazykem podává. Jeví se

v tomto pomru bohužel také veliká netenos moravských echv. Což

nemohou posílati svoje dti do eských škol? Nemohou odolati nme-
ckému nátlaku ? Kdy by se dsledn po nkolik rok pihlašovali všickni

eští žáci do eských škol, pozoroval by se v dob velmi krátké obrat

ve prospch náš. Jevilo by se to nejprve rozšiováním eských ústav

parallelkami, pozdji pak rozštpováním eských ústavv a zavíráním

zbytených škol nmeckých. Ovšem se tak již v nkterých pípadech

stalo, ale to je všecko málo, jde to píliš pomalu. A zatím se valná

ást eské mládeže ponmuje.

Avšak pijmme již toto fiktivní íslo pro eské žáky za základ

svých pirovnávání. Budiž jenom 407o eských žák na stedních školách

moravských. Pro n vydržuje se toliko SO^o škol, tedy o plných 10"/o

mén, nežli po právu by se slušelo. Jsou to ovšem ústavy peplnné,

skoro vesms opatené parallelkami. A pece na nich jest ustanoveno

toliko 30'yo profesor, jako kdy by to byly školy normální. Všechen

pak pebytek žákv opaten jest — supplenty, jichž na eské ústavy

pipadá 52**/n! Na každém eském ústav je 6 supplent, na nmeckém
pouze 2, na eské škole napoítáme 333 žáky, na nmecké toliko

216 žákv! Vru již svrchovaný as, aby se na Morav pomýšlelo na

ráznou sebeobranu.

Nyní ješt pihlédnme k patronm škol v echách a na Morav. —

Vlil. Uitelstvo v echách a na Morav.

ustanoveno jest

z ech
z Moravy
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.
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let, byl ubožák propuštn s velikou pochvalou a velým odporuením —
a po prázdninách neobdržel místa. Mnohý uchýlil se na mšanskou
školu, jiný dokonce na vesnici.

Supplent nemá práva, o které by se opírati mohl. Propuštní
mu hrozí tém stále. Léta služebná se mu ítají toliko za jistých

okolností, a veškera zásluha pestává okamžit, jakmile pro nedostatek

místa musí býti propuštn. Každý praktikant u soudu má postavení

bezpenjší než on. A bda jemu, ochuravíli; pak dle pesného znní
zákona má býti vyhledán jiný supplent. Co se pak s nemocným stane,

o to se nikomu neukládá staros. Obyejn rozdlují ovšem ostatní

uitelé jeho hodiny mezi sebe, a nemocnému jde plat dále. Avšak —
povinností to není. Ani v tom ho zákon nechrání, aby ped smrtí hladem

byl ušeten. Vru se za tchto okolností diviti musíme, že se v Rakousku
nalézá ješt pes 1000 lidí, kteí na tak vratkých základech budují

svou existenci.

Nadje supplentv vykvétají uprázdnním nkterého místa; tu

bývá vypisován konkurs na dobu nkolika týdnv. Kompetenti pihlašují

se nejen psanou žádostí, nýbrž také osobn a hledí rozhodující osoby

zaujíti ve svj prospch. Když pak byl návrh na obsazení prošel všemi

instancemi, pronáší ministr vyuování jmenování jednoho z kompetentv
za „skuteného uitele". Takovýto konkurs bývá však peasto ped-
mtem nemalých steskv. Hned zprvu obrací se mnohdy nespokojenost

kompetent proti znní konkursu. Bývá totiž nyní na mnohých ústavech

zvykem, požadovati approbaci jinou nebo širší, nežli ji pedpisují zku-

šební instrukce pro kandidáty uitelské. Takový obsáhlý požadavek

bývá pak mnohým kompetentm nepemožitelnou pekážkou, ti pak vidí

se ve svých nadjích býti zkrácenými. Vypíšeli se na p. konkurs na

deskriptivní geometrii, mathematiku a fysiku, jak se nedávno stalo na

Pražské prmyslové škole, mže se o takové místo ucházeti ovšem jen

velmi málo kompetentv, Nebo vtšina deskriptivá skládá zkoušku

dle zákonitého požadavku z deskriptivy pro vyšší a z mathematiky pro

nižší školy reálné. Rozšíili pozdji svoji approbaci z mathematiky ješt

pro vyšší tídy, vyhovl dojista všem slušným požadavkm. A pak se

tu náhle vyskytují konkursy, vyhledávající pi nm ješt spsobilos

z fysiky, a to snad dokonce pro vyšší tídy! I není tu divu, když

mnohý kandidát pozbývá všeliké nadje. Za tou píinou touží supplenti

po znní konkursv, jimiž by se vypisovala místa se skupinami ped-
mt takových, jak je zákon v jednu approbaci sluuje. Po obsazení

míst nastávají nové stesky tch, kteí se zkrácenými býti cítí. A vru
jsou nkdy zákulisní píiny takového obsazení pímo nevyzpytatelné;

o njakém služebném postupu nelze u supplentv ani mluviti.

Aby se konen takovému nespravedlivému stavu uinil konec,

pomýšlejí nejen supplenti, nýbrž i širší kruhy uitelské jakož i úady
na rozhodné kroky k náprav. Supplenti vyslovili svoje pání v násle-

dujících punktech: 1. Supplent, který po ti roky k plné spokojenosti

sloužil, nech potvrdí se definitivn v iiad a požívejž ptiletých pí-

davk ke služnému. 2. Místa supplentská, jejichž nutnos pi ústavech

je dokázána, nech promní se v místa uitelská extra statum. 3. Pro

supplenty nech ustanoví se status za píinou regulování jejich postupu.
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Prvním požadavkem získali by supplenti stabilního postavení; nebylo

by lze jich propustiti, když by na nkterém ústav byli zbytenými,

úadové musili by se pak o jejich opatení na jiném ústav postarati.

Rovnž by byli pak opateni pro pípad onemocnní. Snad by celému

tomuto požadavku bylo nejlépe vyhovno, kdy by se pro n utvoila

místa uitelská dle 10. nebo 11. dietní tídy služného. Tím by se také

vyplnilo jejich pání o pídavcích ptilet3^ch.

Druhému požadavku rozumjme takto. Jsou ústavy peplnné, na

nichž ode dávna se udržují parallelní tídy. Na eských gymnasiích

v Praze jsou tém všechny tídy dvoj- a trojnásobné. Toto peplnní
trvá od let šedesátých a potrvá dojista do budoucna. A tu by mla
zíditi se místa uitelská (extra statum) pro takové staré parallelky.

Pro jistotu zídila by se taková místa snad pro polovici parallelek,

aby nebylo pebytených profesor pro ten pípad, že by náhle ubylo

tm školám žákv. Podobn bývají zizována taková místa za okresní

inspektory, kteí meškají na stálé dovolené.

S nejvtšími obtížemi setká se ovšem vyplnní tetího požadavku,

akoli zdá se býti nejspravedlivjším. Jedná se o status ili poad
služebný, jenž ve vojst a pi úednících s takovým prospchem po

dlouhá léta zaveden jest. Obtíž pi stavu uitelském záleží v tom, že

approbace jednotlivc jest velice nestejná. Také rozlinost vyuovací

ei piiuje ješt nesnází, a konen budou mnohé korunní zem
žádati za zvláštní status svých supplentv. A vzhledem k tmto mo-
mentm naskytují se ti návrhy na provedení státu. Mže se zaíditi

jednotný status pro celé Rakousko, nebo zvláštní status pro každou

vyuovací e, nebo posléze pro obvody jednotlivých zemských školních

rad. Dejme tomu, že projde návrh poslední, pak by vypadal postup

kandidáta uitelství asi takto. Po státní zkoušce pihlásí se kandidát

u nkteré zemské školní rady, na p. na Morav. Tam odbude si

zkušebný rok a zstane již zapsán ve státu na tom míst, které byl

zaujal svým pihlášením. Po ase nastane nkde poteba supplenta

z jeho odboru, tu nastoupí výkonnou službu supplentskou. Po tíletí

nepetržité a uspokojivé služby dosáhne definitivního potvrzení a má
již budoucnos zabezpeenu. Pi obsazování profesorských míst nastala

by pak procedura ponkud jiná nežli nyní. Žadatelé museli by pedem
býti seadni dle státu, jinak by toto zaízení nemlo smyslu. Nejstarší

žadatel obdržel by místo ; výjimky pipouštly by se jen tehdy, když

senior by nebyl v úad nebo v soukromém živobytí bez úhony. Tako-

výmto zaízením vyhovlo by se všem slušným požadavkm k úplné

spokojenosti.

Dokud však nebude zaveden tento spsob obsazování, zajímá nás

ješt vyhlídka, jakou mají supplenti za okolností dosavadních. Na ta-

bulce IV. proveden jest výpoet, kolik profesor je na jednoho sup-

plenta, a to v posledním sloupci pro jednotlivé zem, a v posledním

ádku pro uitelstvo dle pvodu. ísla tato naznaují 1. na kolik míst

jest supplent kandidátem v každé zemi, 2. na kolik míst má nadji po

svých rodácích (ovšem pro ten pípad, kdy by po rodákovi dosedl vždy

zase sourodák), a 3. plyne z tchto ísel pomrná zásoba supplent

v jednotlivých zemích. Dle toho je nejvíce vyhlídek pro supplenty
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v Tyrolsku a Korutanech, kde na 9 uitelských míst pichází teprve

jeden supplent
;
pak pijdou Horní Rakousy s 8 raísty, po té Slezsko a

Dalmácie se 6 místy atd. Pedposlední místo zaujímají echy s Moravou,
kde na 2—3 místa již eká 1 nástupce, a v poslední ad stojí Hali
s Bukovinou s 1*7 a r9 místa pro každého supplenta! A provedemeli
ješt konsekvence, plynoucí pro supplenty z interních pomr v echách
a na Morav, shledáváme podobné truchlivé pomry pro eskou ná-

rodnost Na eských ústavech v echách a na Morav pijde jeden

supplent na 2'2 (1*6) místa, kdežto nmetí jeho koUegové mají vy-

hlídky na 3'2 a na Morav dokonce na 4'7 míst! Nápravy jest teba,
a to brzké

!

Fa rybníce.

Povídka z kraje ve verších

od

Josefa Jakubce.

(Pokraováuf.)

když se chlapec vztýil, sáhl pro kalhoty —
hle byly natrženy, jak pelézal ploty —
a vlezl do nich mlky zachmuen jsa v líci.

Už nedbal na domov ni na svou jalovici

i sedl na hrs ttiny, hlavu o koleno

si podepel, ml oko v prázdno ponoeno,
níž klesnou nechal ruku, zahloubal se v dumu.

Až jako prudký vichr v jemném ttiny šumu
tlum ptát padl v rákos v bujném skotaení

a Jozu vyburcoval z nehybného snní.

On naklonil se tedy, odkryl pomaliku
svou halenu, co kuatm by na hlaviku

jen popatil, však hnedle bundu shrnul zase,

neb kuata, jak mohla, mžikem rozbhla se,

a jen že zachytil je; peliv je schoval

a jako oko v hlav stále opatroval.

I poal na vorku si hospodáství vésti

:

tu kvty skládá v komoru, tam rákos klesti

a váže v otýpky, tu stodolu si dlá,

tu chlévy, špýchary, že chalupa to celá,

neníli statek. Sám pak sed ve svtnici

sám s sebou rozmlouval, co jinému chtl íci

a pomalounku jal se kapsy vyprazdova
a pemýšlel vždy dlouho, kam kterou vc schova,

a dlouho trvalo, než ob prázdny byly.

Tož nejprv provázky se v ruce objevily,
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když sáhl do kapsy: „Tak, ty dám do postele,"

pošeptnul ukládaje svazeky jich celé.

Pak vyndal kaménky, papírky peložené,

namáknuv rznobarvé potom kousky sklenné

je opatrn sítal: „To se schovat musí,

to nesmí nikdo vid; všechny tyi kusy

dám za komín. A hleme, mám tu samé krky,
ty uschováme pkn semhle do komrky,
však dív se podíváme, nejsouli tam myšky,"

A podíval se. Potom rzné vyndal plíšky,

knoflíky, amrdy vše rozkládaje ladn,

až naposledy hrábnuv do kapsy až na dn
svou kudlu našel grošovku. Hned ostí její

jal zkoušeti se, íznuv mistra dovednji

do dlouhé tye, potom sízl na píšalu

kus rákosu a poal z toho všeho žalu,

jak uml, pískati. Kdo po behu v tu dobu

se ubíral a pískot ptaím po spsobu
zaslechnul v rybníce, ten stanuv vrtí hlavou

a nemyslí, že slyší ptaí píse pravou,

le obrátiv se zpátky v právo, v levo hledí

a hlavu s uchem nachýliv zas do popedí,

te posmekne, jak chtl by setíti pot s ela,

to jen by k elu dostal prst a kížek dlá.

Však Joza na voru, když spoádal si všecko

a složil, pojmenoval, jak jen umí dcko,
starostn znamenal, že slunce již se chýlí,

a lesa dlouhý stín že roste každou chvíli.

Houš rákosí kol nho ím dál více splývá,

a divné tvary zí, když déle v ni se dívá.

I vody klín, v njž díve vidl skoro na dno,

te erná se a tmí, a z vody vane chladno.

Zachví se Joza a se k hospodáství vrací,

chce dál se zamstnáva na svém vorku prací.

I vyndá erné kue, pod bíškem je lapí,

a nad vodou je drží: „Napí se jen, napí!"

A kue pištíc tepetá jen nožikama,
an chlapec pimlouvá: „Vi, kvona jen když sama

utekla nkam! Tebe, chudáku, tak nechá!"

A jeho samého se dotkla víc ta tcha.

Kuátko tiskl k líci, líbal je a zase,

když z rukou se mu dralo, k druhé schoval chaso

na kurník pod bundu a smuten opt sednul.

Tu zbystil všechny smysly, hlavu výše zvednul:

proud vzduchu teplounký to zaševelil ttinou

• a pohladil jej v líc. Jak vonl jetelinou

!

To s Ostruženských polí, hádal Joza honem,



Na rybnie. 985

tam na semeno stojí práv v kvtu vonném
zelená na Proutku. Ted nedýchaje slyší

:

mlynáka volá husy a psy s laním tiší,

již ze vrat vybhli na kohos štkajíce.

Ted tak vzdálený kik slyšel od vesnice,

však nerozuml mu. A nade mlýnem kdesi

jak rány palice se rozléhají v lesy —
to Runík díví štípá. Kodeš klepe kosu —
chodívá na louku dív nežli ztratí rosu.

Co to ? Kdes na Kadlov jako u Babík
dva ženské hlasy hbit stídají se v kiku

:

ach Btka s Drou zase hádají se zprudka.

Jak tšila ho jindy taková jich ptka!
On pokukoval s hochy podál jejich vády,

a poštívali, smáli se za jejich zády.

I te se Joza staví na špiky a špulí

rty k úsmvu, hned ruce, hned se nohy hnuly.

Však ku podivu dneska hotovy jsou zkrátka,

zaznlo klekání a stichla jejich hádka.

To zvoní v Ostružn ; tam mají zvonek vtší,

a zvuí dvma rázy, dvouslabinou eí,
kdež ve Lhot, tam temi klinká se zvoniky,

I myslí, máli se dá do své modlitbiky

a usmyslí, že musí poka na Lhotecký.

„Zvon cizí neplatí," tak míní rozum dtský.

A zase poslouchá, jak nkde od Pazderny

proniká dtský náek ve vzduch podveerný.

„Že Konupkv to Franta! Chce jí£ bez modlení

spát s nemytýma nohama. To jiný není!"

Ted zvoní ve Lhot. I smekne beranici

a pokíživ se Joza s pozdviženou lící

modlitbu do epice odíkává placky,

pokleknuv na vor hledí k nebi na obláky.

Hvzdiky míhají se jako mouchy zlaté,

a Joza hled na n v modlitb se mate,

rty pestaly se hýbat polooteveny,

a celý obliej je k nebi obrácený.

Když probudil se, spšn nový kížek dlá
a modlitbiku znova vymodlil se zcela.

Už tedy konec dne. A ted si pipomíná
ku bdní napínaje víka mdlobou líná,

jak doma sedli asi za stl práv nyní,

již mléko na chléb vylili. Tam lidé jiní

a cizí u nich jedí, najedí se syt,

on pak tu opuštn a domácí jsa dít,

hlad trpí, hlad má, hlad! A chlapec hladem úpí.

I myslí, jak te lidé vyjdou ped chalupy,

jak doma sedí na prahu a po záhrobní.
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nad kterou cvrlikají erní ptáci drobní

na trámech pod stechou, a snad ted vešel vrátky

baráky Havelka na tácky, na pohádky,

ted o vráte se ope, do tmy nejdív koukne,

pes nkde štkneli neb v lese sova houkne,

a poví potom, jaké zítra budou asy. —
Ach, jak by rád byl u nich, sedel v stedu chasy,

jak rád by poslouchal neb tulil se k své matce,

s níž modlíval se pod okny pak na zahrádce.

I roztoužil se velmi, roztesknil se v duši,

a ke všemu ho ješt ulcrutný hlad kruší.

Jen dom, dom! zatoužil, a už se stane

s ním cokoli. A jižjiž zraky uplakané

ty hledají už po tm. Našed — leže nechal

a napjav smysly, uši nastaviti spchal,

neb slyšel tento hovor ím dál zetelnji

:

„Neplet se do cesty, a tebe nepoleji." —
„Už víte, maminko, že kravám Kuerovým
dnes nkdo uaroval? Co vám ješt povím:
Pšenik Joza dneska ztratil jalovici.

Kluk, vidte maminko ! To se už musí íci.

On jenom hrá si, hrá. A že dostane bití?" —
„Ba ovšem bude bit." — „A moc?" — „Nu málo nepocítí." —
„A já bych utekla!" — „I to jen mohla bysi!

Až bych t dostala, víš, v kout provaz visí!

Za každou ránu dv pak dostala bys jist;

ty ztrati krávu, o krk pijdeš na tom míst." —
Tu oba hlasy stichly. Joza zdrcen klesá,

zrak tmy se boje hledí smutn na nebesa,

a ruce drží pevn za kraj beranici.

Zachvl se po tle, neb zavanul mu v líci

proud vzduchu lesního tam od skalního lomu,

naichlý vlhkou vní jehlinatých strom.

„Ne, dom nesmím, nesmím!" chlapec zabdoval
a do epice zraky zamhouené schoval.

Už ticho všude hrobové, ni slechu, vidu,

však Joza se víc dsil samoty a klidu

i slouchal dychtiv, zda nkdo ve vkolí
se neozve, a mínil, a je to kdokoli,

sám voláním se ozva. Nikde však ni hlásku,

jen leda ševelení rákosových klásk
a ryby šplouchnutí neb vyplašená lyska

jej podsí, když ve tm erným okem blýská.

Však více zachvl se, když u Trojice kdesi

zahoukla stelná rána ; lekly se též lesy.

Zní rána na Trojicku, te už nad Pazdernou

po obou stráních lomu, nad tou roklí ernou
se odráží a praská, jako vlnobití
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se valí po lesích a rozléhá se, ítí

ím dále blíž, a v samých Keidlách již huí
a šumí jako vítr, když se blíži prudší,

a vtve smrin praští v klín lesa šerém,

tak dolehla sem rána tichým podveerem.
A když pak zalehla, klid hluboký zas nastal,

jejž v lukách za rybníkem rušil pouze chástal.

Snad pijdou ze vsi hledat, snad ho najdou tady.

Bud chytí ho anebo zeme strachem, hlady.

Však nikde lidský zvuk, po nmž te Joza toužil.

Jen lidský krok chtl slyše. Strach mu hrdlo oužil,

a srdeko mu tlouklo, — Te, te slyší zase,

jak rád byl : Kreidlami dupot rozléhá se,

krok tžkopádný duní po koenné pd,
krok svdící o tžkém, zmalátnlém úd,
A pi tom ten, co kráí po tm pokraj lesa,

si hvízdá písniku a hvizdot ím dál klesá,

i kroky duní temn : v rokli Škaloudovu

te slézá chodec, však se krok i hvizdot znovu

ozývá na protjším svahu mezi stromy

a v tichu mizí zvuk i chodec nevidomý.

Šuk, -zedník ze Štidle, jde z práce, Joza tuší,

a cestu zkracuje si, noní ticho ruší.

Zas ticho. Sám a sám kol na tom svt širém

se cítil chlapec. Ale zdšen netopýrem

zas bázni podlehl, neb tušil kolem sebe

ukryté stvry — až ho po tle mráz zebe —
ty šeptají si, hledí na nj ze svých skrýší;

i trhne sebou vždy, jak ševel jenom slyší

a zhrozí se, když pojednou tam za Homolí

zahoukla sova, že ji slyše po okolí.

Tam na pasece, te se Joza rozpomíná,

o které Louma mluv vždycky ruce spíná,

tam strašidla prý vybral paez dobývaje,

jistotn strašidla, je za mláata maje.

Tam, co te sova houkla, s hrzou vzpomnl na to.

Nebohé srdce jeho takým strachem jato,

již vidí je, jak leze z kouta les nyní,

zrak ervený a hlavu — dlouhé uši pi ní,

a dlouhé, dlouhatánské ruce — hu ! te zase,

mráz bží po tle, jak sova ozvala se.

Tu chlapec násiln zrak zavít usiluje

jej keovit mhoue — hrza, hrza mu je.

Už po vod to pleští, v ttin se to hýbá,

to nco jiného než pták a nežli ryba!

Chce kiknout, bojí se však. Zamhouené oi,

pro tyku shýbá se, již do vody ji smoí
a pomalu již tlaí vorek z rákosiny.
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Jen dom odtud, dom! Zapomnl své viny,

jen strach a hrzu cítí ; nedbá nic, jak bude,

jen prchnou strašidlm, jež vkol vidí všude.

A voda jemn šplouná, srdce jeho bucliá,

an zastaví se náhle, ruku vedle ucha,

oteve oi do tmy, oteve též ústa,

a každým okamžikem úžas jeho vzrstá.

To klapot pantofli te slyší nade hrází,

klapání pantofli krok každý doprovází.

Tak jeho tatík veer zemdlen od roboty

chodívá v pantoflích odhode stranou boty,

jež Joza mu vždy zouvá a je staví v koutek,

i nezanedbá znaje, že za okny proutek.

Ted trne Joza! V skutku, pantofle to klapou,

jak tlue pata o podsev, jak nohy šlapou.

Te zastavily se, a Joza sotva dýchá.

1 slyší nad rybníkem za noního ticha

ta slova rázná: „Já ku, pus mou jalovici!"

Je chvilku ticho, a pak slyšet okenici,

jak vrzla skípav, a štkot pronikavý.

Hlas druhý slyše konen, jenž takto praví

:

„Jdeš pro jalovici? A nahlédl jsi k aji,

že po úrod mám? Už kee pkn zrají,

už je chci pokláda, tu máš! Ta rohatina,

nestvra tvernohá! mým neštstím je vinna.

A že už dávno, brate, morem nevzdechla ti!

A vlainoha nmá mléko navždy ztratí!

Nu, povídám, až úzko, vidímli tu spoustu.

Tak sotva lovk jednou dostane se k soustu,

tu máš, zas pijde na t kráva boháova!"
Tak divn do noci zní sípavá ta slova

tu jasn a tu slab vtru zavanutím.

Hlas potom první: „Myslíš, že t nedonutím?"

Tu štkot psa, hlas tetí, do ei se míchal,

a nerozuml hádce, pece neutichal

a za každikj'm slovem píchozího štknul,

jenž takto vykikl, že se až Joza leknul:

„A ješt jednou ku, bys vydal jalovici!" —
„Nic neki, plláníku! Dobyte máš stíci.

Tys moje neštstí a vždycky, od jakživa,

a to už naše máma — jak se na nás dívá

už s oblohy — to o tob vždy íkávala,

když jsme se škorpili, vždy za pravdu mi dala." —

Tu na nkoho v zadu osopil se prudce,

a ženský hlas se stídal s mužským v tiché ptce,

až mužský nabyl vrchu, z plných kiknul plecí

:
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„Jdi spát, ty nerozume! Neple se v ty vci!** —
„Nech nebožtík, nehodný ! Nehlas se k rodu,

ty všech nás vejlupku! Strom daleko je plodu." —
„Ty budeš, ty mne, hlete, z rodu vyhánti?

Já ádné dít byl; mj ty takové dti!

Jen ty si cvikej synka, aby v cizím poli

škod nedlal, a asem ponau jej holí." —
„Neple se do mých vcí!" zaznlo to prudce.

„Hoch dostane svj díl, až pijde mi jen k ruce.

A tob naposledy o dobyte íkám!" —
„aj nahra mi! Dív z chléva nepustím ho nikam!" —
„Ty niemo! tož zítra pjdeš k rychtáovi!" —
„Tak! k rychtáovi, tak, tak! Ten a právo poví."

V tom okenice bouchla spolu s ženským hlasem,

a klapot pantofli se vzdaloval tím asem.
Jen pes dál vedl svou, a co ti nedoekli,

vyštkal do tmy dlouho ád jako vzteklý.

A Joza na vorku tvá do otýpky ttiny

zahrabav ležel hoce pykaje své viny,

stkal potichu a chvl se strachem, mrazem, hlady

a skril se jak rohlík všechen dohromady.

Však hlavika ho pálí hrzných tvar plna,

a srdce jeho tísní báze nesíslná,

myšlenky kvapnji se proudí v jeho mysli,

hned vzpomínka, hned obraz divný, nesouvislý

mu letí hlavou : tatík, strýc a jalovice,

hned chundelatý pes, hned vorek na rybníce,

a erné ruce z lesa až sem dosahují.

Sny ím dál divoejší v jeho mysli bují.

Hle, koho vidí? Z vody vystrkuje hlavu,

nic víc než po krk nad vodu tam blíže splavu.

Bednáv skoták, který utopil se loni

v tch místech, v koské díe! S vlas kapky roní,

zrak upjat na Jozu, a ústa divn mluví,

tak hluboce jak z lomu houkaly by svy:
„Ty koukáš na mne? Já už nikdy nevybednu.

Mne, hochu, hastrman tu uvázal si ke dnu.

Cha! cha! cha! Však on také poíhá si na t,
sí pod vorkem má na dn rozprostenou v blát.

Pij za mnou, pij! A doma nedostaneš bití."

V tom hlava zmizela, a Joza teskno cítí

a tryskem uhání — hle! ped ním jalovice,

jak cválá k rybníku, a za ní vidí strýce,

jak mlátí do kravky, jež buí. Joza kvílí

a bží za nimi a bží, co má síly,

a ne již po louce, on bede vodou samou

a patí udiven — i tak jej zraky klamou?

To není strýc, to — hrza! divná stvra vodní,

OSVTA 1885. U. 63
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že v bhu zarazil, však nelze hnou se od ní,

neb údy schromly mu, i bojí se, že klesne,

jak na nj upjaté zí vidní to dsné
a nemrkajíc ani tiše prstem kývá

a nehybné a píšerné se na nj dívá,

ze šosu kape voda — hrza! Joza cítí,

že za nohu jej náhle ve vod cos chytí

a táhne pod vodu. Již cítí hav žabí

po nahém tle lézti; k odporu již slabý

zí strachem vyteštn, jak rejdí kolem nho
kouzelní ptáci erní — hrza z toho všeho

!

A v krutém zápasu jen hlavu již má vzhru,

v tom klesne pod vodu nad sebou spativ stvru.

A s výkikem zrak vydšený pootvírá

a vyjeven pln úžasu kol sebe zírá

ni nedýchaje. Vidí — nad ním prosvitavá

bá sklenná, vysoká — zí dol — plocha tmavá

a postíkaná zlatem jako ta bá výše,

a kolem z tmavých stín kolísá se tiše

stvol s koncem šišatým a klátí se jen, klátí,

a mezi houštím klas pojednou zel pláti

okrouhlý plamen bílý, kulatý a klidný

jak na vysokém kopci skrze houští vidný,

a k tomu, chlapec trne, slyší nkde z blízka,

jak z tenké flétny bez not šveholí kdos, píská,

hvizd sladký, jediný zvuk v tajemném tom tichu,

a kolem plno vn jako od tulich.

I trval Joza chvíli v blahém ustrnutí,

jak báb na klín když poslouchával s chutí

o kraji arovném a plném krásy, kouzla —
však pojednou mu ruka s beranice sklouzla,

celý se otásl a probudil se náhle

uslyšev noním tichem zabuení táhlé.

Tak bylo hlasité a smutné, žalostivé,

že hvizdot utichne i vánek, který díve
šelestil rákosím — v to ticho zazní znova

zvuk zvíecí, a Joza vzúpv hlavu schová

hned do otýpky ttiny zoufale se hrabe,

až schoval v ni své tlo zmoené a slabé.

Den ržový pln lesku vstává na východ,

a kopce, stromy kol, jak ve svcené vod
vše vykoupáno rosou leskne so a tpytí.

Kam vítr zavane, hned zlatem všechno chytí

v pl zahaleno stínem erstvým, zelenavým,

jenž plynný jako voda voní vzduchem zdravým.



Na rybníce. 991

hned se zlatem se stídá, jak jen vánek zahne
kdes vtví opodál, a vid, kady táhne

:

tou stranou rázem všecko leskne se a živne.

Jak arodjným prutem zjevení to divné.

Tam za rybníkem, z nhož ranní pára dýmá,
luh zelený se táhne ; nad ním posud dímá
ponurá smrina, jak na beh rozložený

spá starý vousatec. Však podál lesní stny
již kravky hryžou trávu, kravky bez pasáka.

Pasáka teplé slunko na výsluní láká,

on na bich lehl na mez podepev si bradu
obma rukama a nohama jen v zadu
si hraje mlky sám a stranou vyhlížeje

zpod štítku epice, jež víc než teba kreje

zrak jiskrný, že pod ní jako hib se krí
a zádumiv hledí v zatemnlé smrí.
A sotva pohne hlavou slyše halekání,

jímž Pavla nad rybníkem dobytata shání,

ni nepivítal jí jak jindá, ranou bie
ni poekadlem zpvným naproti ní kie

;

než ležel tiše dál, až sama k nmu sedla

a mlky hrábnuvši kaménky vedle zvedla

a pohrávala jimi. Potom vybírala

si ze zástrky chléb a jabka nedozralá,

a vidouc, kterak Dubák zpod epice zraky

k ní nazdvihuje stíhá, kde má kousek jaký,

kus chleba ulomila — sndl okamžit,
též jabko sndl ; sotva najedl se syt.

I pone pohvizdovat zádumivý stále,

i Pavla sklíena tak zane nenadále

:

„Nic nevíš, Dubáku?" On zabruí jen krátce:

„Nic!" — „Nenašli ho?" — „Ne, a marná jejich práce!"

Zas oba mleli, až Pavla polohlasem

dí bojácn: „Ty byl jsi bit? Já slyšela jsem,

jak kiel jsi!" Tu Dubák zaskípav jen zuby

a pstí vyhrožuje sykot vydal z huby
jak houser rozdráždn a vyrazil v ta slova:

„A vším ta palice je vinna Pšenikova.
Však zamrzí ho notn každá moje rána!"

A Pavla povzdechla: „Já byla hubována."

Na chvíli utichli, až kolavka se kmitla

hezounká po behu, a Pavla, by ji chytla,

hned skoila jí v cestu, ale Dubák kií:
„Jen si s ní hraj, ty chytrá! Ona se ti vzpíí
i ofoukne t. Nech jí! Tamhle k dubu, chcešli,

se podívej, a kdy by se ti prsty vešly,

tam do skuliny sáhni: vidl jsem tam špaky.

63*
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Vytáhni, podíváme se jim na zobáky!"
Jak vítr poskoila, na dub vztáhla ruku

a došplhala prsty do dutého suku

a váhav se tesouc do dutiny sáhla,

v tom vzkikla zdšen a zpátky ruku vztáhla

sem tam jí tepajíc a vykikujíc plaky

:

„Pokej, ty Dubáku ! To nejsou žádné špaky!
Nu pokej, žes mé navádl!" A slzí plna

si podál sedla na beh, Dubák však se kina,

že jsou tam špakové, až za uši se chytal,

jak smál se od srdce. „V, že tam špaek lítal,

a nepla bloude, poj, já pofoukám! Bud zticha!

Tam nebu u vody! Slyšíš, jak nco šplýchá?

Poj sem a nesedej tak blízko u rákosí,

sic na t vyskoí ten, co má mokré šosy!"

To slovo nedoeknul, Pavla vyskoila

a zrovna za zády se Dubákovi skryla,

i Dubákem to škublo rázem v každém svalu,

neb slyšeC z rákosí jak hvizdot na píšalu

tak jasn, podivn. Tu dti na se bledly,

a oba slyšeli to, oba taky zbledli.

A když to pestalo, zas Dubák ml se k smíchu

a vysmíval se Pavle, jež se ptala v tichu

:

„To nebyl hastrman, vi, že jsi mne jen strašil?" —
„Kde pak by byl? Však já bych poádn jej splašil!"

A hlavou pokyvoval. Pavla tedy smle
pt krok popobhši na hrdlo tak celé

kik spustila: „Jen pískej, pískej, hastrmane!"

a prchá nazpátek, až za Dubákem stane.

„Jen takhle na nj volej! Pijde se svou sítí,

a nežli nadješ se, už t do ní chytí!" —
„A já si nesmoím ni nohy do rybníka,

na suchu nemže, to naše bába íká." —
„Však on t zmate jednou, dej si pozor na nj,

ba ani krávy blízko k vod nezahánj

!

Víš, skoták Bedná? Víš, v koské díe loni?

I te prý jeho duši vodník ješt honí

tu asto po hrázi. Snad skotáku se stýská

tam pod vodou. Nu, kdo ví teba, kdo tam píská,

tak pískalo to divn! Kdo ví, kdo tam není."

Tu zamlel se zas, a oba postrašeni,

v to místo k rákosí zrak mlky upírali

a na rybník, jejž posud mlha ranní halí.

V tom Pavla chytila se druha keovit,
ten odstril ji však a oima jen svit

se vztýil náhle, — jak by nebyl se však vztýil,

jen nohy zmizely tak ve bich, jenž se vzpíil
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sám pod epicí velkou na ten pohyb náhlý

:

pod kabát dlouhý tak se ob nohy vtáhly.

I šeptal k vydšené Pavle poloslovy

:

„Tam v olšinkách se kmitlo nco skrze koví
blíž dubu, vidla jsi?" Pavla kývla hlavou,

a Dubák vykroil hl drže rukou pravou

a levou Pavle kynuv, aby byla zticha,

v ped kráí k olšinkám. A Pavla sotva dýchá,

v zem tílko tlaíc kouká, kterak Dubák smle
se blíží k olšinkám — mráz probíhá jí v tle,

chce vola za ním, pozd, už jí zmizel v koví,

i vykikne — vše ticho, nikdo neodpoví.
(Dokonení.)

Stírky Tyršovy.

Prvodní pednáška k jich výstav

od

Antonína Turka.

(Dokonení.)

hluk okolností, jimiž byl spsoben onen dalekosáhlý obrat ve

veškerém duševním život národ, kterýž názvem renaissance

jen z polovice jest vystižen, vymykají se mnohostranností a kom-
plikovaností svou z rámce struného líení našeho. Který vzd-
lanec neznal by ostatn píiny mocného ruchu nesoucího se za

uvolnním myšlenky a rozšíením obzoru duševního. Pro umní výtvarné

nabyly snad mezi nimi nejvtšího významu události historické, jež

k dobytí Caihradu skrze Turky se pojily. Valná ást umlc a uenc
eckých, nechtíc pekati potupný úpadek druhdy slavného stediska

veškeré východní intelligence umlecké, vysthovala se z vlasti
;

jejich

prostednictvím rozšíily se zejména na pd italské studie klasické,

pro nž pda již v stedovku tam byla pipravena ; s lepším poznáním

písemnictví a pozdji též umní eckého a ímského rozšíil se zárove
smysl pro skutenost a pírodu, oživil se cit pro formu a její krásu.

V architektue obráží se nové hnutí díve a také co do zevních

známek nápadnji než v ostatních oborech umní výtvarného. V míe
pozoruhodné tlumoí ono volnos pedsudky zastaralými nespjatou, a

nov vzniklé porozumní pro stavitelské výtvory staroímské. Staré

omžené vzory klasické, jež zub asu neb zloba lidská nerozhlodala

a jež za doby stedovké nepovšimnuty zstávaly, pojednou k sob
vábí veškeru pozornost architekt. Tito, mezi nimi první Brunelleschi,

putují do íma a tam nadšen obdivují, s rozmyslem studují, peliv
vymují a kreslí stavby vného msta. Tak velká však jest již ne-

odvislos a originalita jejich, že budujíce výtvory nové, nenápodobí

nikdy žádného celku ímského, ba neodvažují se ani detaily nezmnné
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na díla svoje penésti. Neptajíce se po ryzosti forem volí oima, svžím
citem svým, nikoliv dle jednotlivých theorií, a osvojivše sob formy

i detaily, jež vkus jejich dokonale uspokojují, a jež za vhodné po-

važují, vytvoují z nich celek zúplna nový, jenž potebám i požadavkm
doby jejich dokonale vyhovuje. Brunelleschi vybudoval svou proslulou

kupoli dómu Florentského, první velké dílo architektury renaissanní

r. 1421. Od doby té až po konec 15. století datujeme renaissanci

rannou, jejíž kolébkou i hlavním jevištm jejího rozvoje byla hrdá

Florencie. Ve sbírce Tyršov jsou díla této epochy znamenit zastoupena,

i pokusíme se na jejich základ hlavní odznaky její strun vylíiti.

Nesmíme se arci domýšleti, že od forem stedovkých rázem se upustilo.

Vlivy antické byly povahou vci v architektue mocnjší nežli v umnách
ostatních, nicmén reminiscence stedovké trvají dále také v platnosti,

s ideály novými zápolíce a zárove zase se smiujíce. A práv tento

svží ruch, tento vzájemný zápas dvou rzných epoch, sob cizích a

pece zas poutem národního charakteru mezi sebou spíznných, do-

dává architektonickým výtvorm této doby zvláštní jarý, smlý, ekli

bychom životný ráz, tak že u porovnání s nimi výtvory renaissance

vrcholné pi vší vyrovnané kráse svojí, iní na nás dojem pece jen

chladný. Nebudeme zde vyítati jednotlivé, ze stedovku vzaté elementy,

jež hlavn v rozloze pdorysu, v spsobu osvtlení, jakož i v celém

pojrautí fasády se prozrazují, a pohledneme radji na typický i)íklad

chrámu rann renaissanního. Hned pedem dlužno podotknouti, že zde

nelze systém tak pesn stanoviti, jak na p. u slohu pedchozího se

díti mohlo, nebo znaný poet osobních i místních zvláštností, jakož

i rzných okolností, jimž architekt tohoto období vyhovti ml, v ne-

malé míe rznorodý a mnohotvárný rozvoj slohu podmiovaly.

Pdorys chrám se v podstat podobá staré form basilikální.

Je nkdy tílodní, nkdy jednolodní, po obou stranách asto s adami
kaplí, s chorem málo vytaženým, obyejn polokruhovou apsidou po-

dobn jako též transept uzavený. Charakteristické pro periodu tuto

jsou zvlášt stavby centrální, nyní práv tak oblíbené jako za gotického

slohu zanedbávané, ba možno íci, že forma kíže eckého neb oktogon,

nad nimiž kupole, dosud arci jen nízká, se vznáší, architektm nyní

za ideál stavby církevní platí.

Nejinak i u ostatních architektonických ástí hledno k formám,

které ideálnímu stanovisku architektovu co nejlépe vyhovovaly. Z tchto

pozornost naši poutá pedevším sloup, jenž proti pilím nadvlády

i obliby povšechné, zejména v basilikálních stavbách se domohl a jejž

architekti renaissance nejastji volili z ádu korintského, avšak bez

kanelur. Vyhýbajíce se písným a pomposním formám vzor ímských,

dávají napoáde pednost tvarm hravjším, jež fantasii umlc stavitel

volnjší psobišt poskytovaly. S menším zdarem užíváno sloupu a trá-

moví iónského, a i tu architekti této periody jemnost svého citu

osvdili. ád dorský ranní renaissance úpln ignoruje. Také polosloup

dovedla perioda tato s prospchem využitkovati, jakož i u vtší míe
ješt pilastry, jež co do ádu se sloupy se stotožujíce, mnohdy se

kanellovaly, avšak ve mnohých pípadech znamenit pracovaným orna-

mentem jsou dekorovány. Nad sloupy pak, jež uvnit lodí chrámových
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k sob malebn se adí, zvedají se obyejn oblouky kulaté s profilací

ímskou, asto nástavcem co charakteristickým píznakem doby jsouce
vyvýšeny. Celý takto zbudovaný prostor obyejn vysoko umístnými
nevelkými, asto v polokruhu sklenutými okny osvtlený, pokrývá v lodi

hlavní krov otevený, kdežto nad lodmi postranními ada malých kupolí

se vznáší a skížení lodí obyejn mohutnou kupolí se korunuje.

Také vnjšek zcela voln se vyvíjí, nebo fasáda ídí se velice

svobodn zákony krásy, aniž by v ní byla zejmá snaha spsobem
pesným vnitek vyjáditi. Pravidlem zjevují se zrakm našim hlavn
dv ásti, stna a štít, z nichž první jest oživena jedním, v mnohých
pípadech i temi portály, slab pedstupujícími, nad nimiž nkdy okna,

nad prostedním pak asto okno kruhové bez kružby se nachází. K de-

koraci stny slouží pilastry, nad nimiž se vznáší druhá dležitá ás,
štít, tu strmý, tu optn nízký, pomry svými štíty antické pipomí-
nající. Vedle tohoto druhu prelí setkáváme se ješt s fasádami lom-

bardský typ románský pipomínajícími, jež organitjším pechodem
mezi prvním a druhým patrem, pomocí volutovit prohnutého lánku
se vyznaují. V nkterých pípadccli užito též pedsíní, až dvoupatrových,

jež svtským rázem svým jsou na újmu vážnému dojmu. Pomrn chud
jest vyvinut vnjšek choru i poboních stran, Jsou zde stny oživeny

pilastry, okny jednoduchými, neb ve mnohých pípadech též rzného
druhu mramorem vyloženy, kterážto inkrustace pak také na fasádu hlavní

se pronáší. Zbývá ješt zmíniti se o vžích této periody. Jakkoliv gotika

severní záhadu spojení vže s celou budovou ve znamenité spsob
rozešiti dovedla, pro architekta italského byly vže vždy jen nutným
zlem, jemuž se tím spsobem vyhnul, že vže budoval vždy zvláš, od

chrámu neodvislé a zídka vysoké. Pravidlem znamenáme, kterak tyi
ady oken nad sebou se staví, mezi nž se kladou pilastry bu v každém
pate, bu skrze dv patra vedené. Patro nejhoejší bývá korunováno

ímsou, asto znamenit psobivou.

Nerozpisujíce se podrobnji o ostatních odznacích budov chrá-

mových obrátíme se k architektue palácové. Architektura tato, pro

niž typ toskánský stal se charakteristickým, v nejednom ohledu skvlých

domohla se výsledkv. Kdežto v stedovku palác šlechtický vždy více

mén ml ráz hradu na obranu zízeného, v jehož nepravidelné rozloze,

v prostorách a chodbách tu výše tu hloubji položených, a všelijak

schody i schdky perývaných, zrak pozorovatelv se proplétá a v nichž

duch náš mimodk romantickému horování se oddává, vytvouje renais-

sance ranná ponejprv palác mstský ve své rozloze prostorný a pravi-

delný. I k pohodlnosti bylo záhy pihlíženo, arci ne k pohodlnosti

v našem severním smyslu, ale k representativní nádhee, jejíž spsob
jako zvyky spoleenskými, tak povahou ponebí byl podmínn. Jako

vnitek paláce i fasáda požadavkm doby nové se pispsobuje. Nad
pízemkem pomrn vysokým budují architekti ranné renaissance pra-

vidlem dv patra, nevytýkají sted, aniž risality klidnou plochu fasády

perušují. K oživení i ozdobení stny slouží nejastji rustika, charakte-

ristický to odznak této periody, a to bu skrze všechna patra stejn

traktovaná, bu zdola vzhru se zjemující. Ve mnohých pípadech pe-
stávali architekti jen na rustikovém vyzdobení fasády, nicmén také
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vkusné slouení rustiky s pilastry, lánkovacím to elementem pro dobu

renaissance ranné nejoblíbenjším, co zvláštní, asto užívaný typ se

naskytuje. Pilastry tyto náležejí nkdy všechny témuž ádu, nkdy
v každém pate k slohu jinému. Také oknm dostalo se za ranné

renaissance charakteristického rozvoje. Kdežto v pízemí okna tver-

hranná, obyejn prost vyíznutá, zamežovaná, a jen v ídkých pí-
padech štíty vyznaená shledáváme, vnovala se oknm hoením právem

pée dokonalejší; jsou pravidlem v polokruhu sklenuta, nkdy velmi

psobiv uprosted ve dví rozdlena sloupkem, nad nímž jakási remi-

niscence na kružbu se objevuje, asto ale jen rustikou klenutí akcen-

tující ovroubena. Spsobem podobným bývá traktován portál, nejastji

kulat sklenutý. Znaný draz klade renaissance ranná na ímsy, jež

ve mnohých pípadech spsobem pímo virtuosním dovede komponovati,

a to jak kepé a pkn ornamentované ímsy pasové, tak i ímsy
vncové, na kteréž architekti té doby velikou péi vynakládali, užívajíce

se vzácným vkusem krásných vzor ímských, jejichž hlavní elementy

jako zuboezy, obval vejitý i konsoly malebn sdružovati dovedli.

Uvnit palác bývá to zejména dvr, na jehož úpravu pée nebývalá

se sousteuje. V pízemku obklopuje jej pravidlem ochoz, tvoený
štíhlými sloupy, nad nímž oblouky se zvedají. V patrecli hoeních bývají

stny oživeny pilastry, mezi nimiž okna do vnitních prostor vedoucí

se rozevírají. Dekorace ranné renaissance jest zvlášt mnohotvárná;

vývoj její zasluhoval by líení obšírného. Zde mžeme — utvoivše si

z etných píklad sbírky Tyršovy celkový zbžný obraz — jen po-

dotknouti, že hlavním odznakem jejím byl spíše ráz více ornamentální

než architektonický. Z poátku je sice ornament ponkud tžký a pe-
plnný, ale práce pozdjší náleží komposicí i provedením k nejkrásnjším

pracím v oboru dekorace, jež renaissance vytvoila. Rozumí se samo
sebou, že ornament jak na budovách církevních tak i svtských stejnou

mrou se rozvíjí. Týe se to zejména ornamentu skulptovaného jedno-

barevného, jenž nyní nadvlády nad ornamentem malovaným nabyl. Jako

umlec ímský erpá i socha renaissance elementy svoje z íše vege-

tabilní i zvíecí a pipojuje k nim podoby lidské, on stylisuje též obyejn
spsobem, ienz na spsob ímský pipomíná, nkdy, zejména v bronzu,

neleká se ani realistického pojmutí a pedí v lepších dílech svých

práce ímské lehkostí kresby i komposice a kepou, svží fantasií

tvrí.
O pebohaté ad památek slohu rann renaissanního po krajích

italských, jež Tyrš s odvodnnou sympatií v potu pehojném a v zna-

menitých reprodukcích do sbírky své vadil, nelze zde pro obmezenosí

místa šíiti slov. Podotýkáme jen, že kolébka slohu toho, hrdá Florencie,

nejrázovitjšími a nejkrásnjšími pomníky architektury církevní i palá-

cové se vykázati mže.
Vynalézavost a bohatší fantasie jemným'krasociteni na uzd držená,

jimiž innost architekt ranní renaissance nad jiné se vyznamenávala,

a jež je od mocného vlivu ímského pec jenom neodvislými inily,

ochabuje za renaissance vrdiolne. Proti jinošskému ohni první periody

má renaissance vrcholná vlastnosti chladné rozvahy vku mužného.

S neúnavnou pílí studují se nyní nejen výtvory architekt ímských.
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ale zejména spisy jejich, z nichž theorie Vitruviovy za pravé evangelium

platí. Povaha doby, jakož i penesení hlavního psobišt umní na

pdu ímskou, obrážely se rovnž ve velikosti koncepce i v monu-
mentální komposici budov, v ryze architektonickém detailu jejich. Jak-

koliv pak ve velkolepém dojmu chrám i palác té doby starému duchu

ímskému podíl nemalý náleží, nelze zas upíti, že pomry budov, na

jichž harmonický soulad draz nebývalý se klade, jsou nejvlastnjším

majetkem budovatel jejich.

Seznavše principielní tyto zásady, obrame nyní pozornost svou

k výtvorm architektury církevní. Chrám jednolodní s adami kaplí

po obou stranách stává se pro dobu tuto typickým ; ideji potkáváme

se s kostely tílodními. Zvláštností tchto jest, že postrádají lodi píní.
Sloup, jenž za renaissance ranné co nosi vzdušných obloukv oblib

se tšil, ustupuje nyní víc a více pilíi, jenž pilastry i polosloupy je

lánkován, a jehož šíení souvisí s užíváním klenby valené, která nyní

na místo oteveného krovu všude nastupuje, tu ve form plného kruhu,

tu elliptické, asto z ohled dekorativních, též ve form klenby zrcadlové,

kterou bylo lze velmi píhodn malbami pokryti. Oba dva prvnjší tvary,

jakož i kupole, na níž doba tato draz tak veliký klade, vyzdobují se

kasetami, k nimž se zdarem použito nádherných vzor ímských. Rovnž
pi výzdob stn užívá se skoro výhradn lánk architektonických,

detaily ímské pipomínajících, jež ovšem proti renaissanci ranné mnohem
markantnji vystupují, což zejména platí i o ímsách, jež bohat jsouce

lánkovány, mocn bývají vykládány. Co staveb centrálních se týe,

setkáváme se tu vesms s formami kíže eckého, pravidlem s roho-

vými kaplemi, nad jehož skížením, na mocných a bohat profilovaných

pilíích vznáší se velká vznositá kupole, k níž i asto více kupolí po-

stranních k zvýšení dojmu malebného se pidružuje.

Charakteristické odznaky vnitku též na vnjšku chrámu se obje-

vují. Fasádu komponuje vrcholná renaissance celkem podobn jako

renaissance ranná, rozdlujíc ji ve dv patra, z nichžto hoejší asto

tutéž šíi jak dolení vykazuje, jeli užší, spojuje se s patrem dolejším

lánkem volutovitým. Co se výzdoby obou tchto etáží týe, tu ás
dolení hlavním a jediným portálem se opatuje, jenž v této period

markantnji jest akcentován, skládaje se pravidlem ze štítu a ze sloup
neb titvrtisloup, na nichžto spoívá. Po obou stranách jest pak

stna pilastry aneb polosloupy lánkována, mezi nimiž nišny a nad

nišnami asto kvadratická, prohloubená pole jako výpln se kladou.

Stejným spsobem traktuje se ás hoení, uprosted níž asto veliké

bu(T kruhové bu podobn jak vrata vyzdobené okno svtlo dovnit

chrámu propouští. Dekorace ostatní jest nkdy s dolení totožná a nkdy
v ádu jiném provedena. Nad ástí hoení vztyuje se pak štít, dosti

strmý, nad nímž umisují se etné kandelábry, obelisky, sochy a po-

dobné vyznívající lánky. Obdobn, s jednotností nkdy až unavující,

jsou upraveny strany poboní, nad nimiž nahoe asto i balustráda

kolem obíhá. Znaná pozornos vnuje se vžím, jež po dvou ano i po

tyech v komposici kostela se pojímají. Jest zjevno, že celek takový,

v koncepci velkolepý, v komposici harmonický, v provedení i pojmutí

detail duchem ryze architektonickým se nesoucí, k jehož dovršení
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ješt pispívá charakteristick<á kupole vysoká i vzdušná v krásných
liniích se vypínající, psobí dstojným dojmem, jenž až k majestátnosti

se stupovati mže.

Jako v architektue chrámové tak též v palácové zaujímá Éím
nyní místo nejpednjší. Typus paláce ímského prostranného a pohodl-

ného, se zevnjškem noblesy v pravd knížecí a vnitkem, který pi
každém kroku vysoké dstojenství neb vzácný rod majitele nám pi-
pomíná — jest pro renaissauci vrcholnou charakteristický. Hlavními

odznaky jeho fasády jsou stny z pravého materiálu hladce provedené

aneb prost omítnuté, z nichž vynikají vždy z kamene provedené sokle,

ímsy i ovruby oken a portál. Rustika, jíž na velkých plochách fasád

pomrn mnohem menší pole se poskytuje, obmezuje se nyní ponejvíce

jen na pízemek a na vyzdobení rohv budovy. V hoeních patrech

vyvinuje architekt nkdy pouze okna, stnu pomíjeje, asto však vkládá

mezi n pilastry jednotné i zdvojené, jež zejména u staveb veejných

k dstojné jich representaci asto skrze dv patra provádí. Krom
hlavních pater setkáváme se asto u palác renaissanních s jakýmsi

podízeným mezipatrem, menším a mezi hlavní etáže vsunutým, s tak

zvaným mezzaninem, jenž v sob pojímal místnosti vedlejší hlavn pro

služebnictvo urené, kam však zimního asu, pro snadnjší výtopnos

jejich i panstvo samo z prostorných sál representaních se uchylovalo.

Co se užívání ád týe, osvduje renaissance vrcholní rozraa-

nitos dosti znanou, užívajíc všech sloh, bud jednoho každého o sob
zvláš, bu v kombinacích dsledn vždy od tžšího k lehímu se

stupujících. Setkáváme se pak se slohem dorským a s ním konkur-

rujícím domnlým slohem toskánským, jež v užívání picházejí také

s trámovím k nim náležejícím, tak i se slohem korintským a zejména

kompositním v podob znamenit bohatší a nádhernjší. Sloh iónský

byl ze všech nejmén oblíben, ehož píinu nejspíše hledati dlužno ve

zvláštní formaci kapitelu sloupového, který volnému užívání znané
obtíže kladl. O protílaci portál a oken platí, co u píležitosti fasády

chrámové jsme podotkli. Markantnos v lánkování je i zde hlavním

odznakem jejím. Okna i portály asto sloupy se obklopují, rovn rámují

neb opatují se štíty mocn se vykládajícími, tu hrotitými, tu kulatými

neb i se stídajícími, na jichž svazích ješt spoívají sedící aneb polo-

ležící sochy. Také pilíe oken nezstávají prázdny, vyplujíce se rz-
nými výklenky aneb asto kvadratickými plochami. Jedin okna mezzaninu

zstávají bez ozdob a umisují se nkdy obratn v ímsách pasových,

jejichž bohaté a ízné prolily sloupoádem se ídí. Také ímsa vncová
tvoí asto jeden z nejznamenitjších lánk budovy; uvádíme jen co

píklad klasický proslulou ímsu paláce Farnesskélio v ím. Nádhernji,

zdobnji a prostrannji nežli za renaissance ranné, traktuje se nyní

vestibul palácový, k nmuž pipojuje se velkolepé schodišt napoád
pohodlnjší a imposantnjší. Téhož rázu dostalo se též nemén dležité

ásti paláce, dvoru, který v principu nikterak sice se neliší od dvor
renaissance ranné, jen že pravidlem se vyznauje ochozy, nkdy též

slepými v patrech vyšších, také složenými z pilí bu s rovným trá-

movím, bu s oblouky, neb v každém pate s variací jinou.
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Jako pak veškera arcliitektura renaissance vrcholné, tak i de-

korace bére na sebe ráz, jenž povaze doby odpovídá. Dekorace ryze

architektonická nabývá nadvlády nad ornaraentikou. Detail se co do

kresby a komposice zjednodušuje, za to však jest tím plastitji držán,

a dbáno spíše silnjšího úinku stínového, nežli subtilného na výšinách

pater mizícího propracování. Elementy, jichž k dekoraci palácové užito

bylo, arci jsou totožný se živly renaissance ranné, což zejména platí

o arabeskách stoupajících, asto malebn sešinutých, však i dosti ne-

klidných. Pi vlysech, ímsách, konsolách, kasetách a jinaké ornamentaci

stropní napodobují se pravidlem pesnji nádherné a pomposnjší vzory

ímské, zejména po odkrytí therem Titových, jež napotom pro dekoraci,

zejména štukovou vodítkem rozhodujícím se staly.

Bylo by nemístno vypoítávati peetné památky, jež architekti

vrcholné renaissance, geniální Bramante, Peruzzi, San Gallo, mohutný
Michel Angelo, hravý Sansovino, Palladio a jiní nám v ím, Florencii,

Benátkách, Milán, Vicenzi, ba ve všech elnjších mstech Itálie vzory

nepekonatelnými byli zstavili, a jež spsobem bez mála úplným ve

sbírce Tyršov jsou representovány. Obrátíme se radji k poslední

jieriod architektury renaissanní, k period úpadku jejího, k baroku.

Ušlechtilé principy architektonické, jež renaissance vrcholná tak

pesn byla vytkla, dosply možné již meze dokonalosti, avšak i onoho

stupn vývoje, na nmž — jako jsme u všech sloh shledali —
umní k svému sklonku se chýlí. I zde znenáhlým stupováním a pe-
hánním principv renaissance vrcholné ušlechtilé tvary se deformují.

Barok psobí ponejvíce elementy architektonickými neladn nahroma-
dnými, rzn lámanými, pitvorn zkroucenými a zhrublými. Komposiní
zásady podléhají libovli a smysl pro soulad pomr mizí. Nelze sice

upíti, že ve mnohých pípadech domohl se sloh tento úinku znaného,
ba i velkého, pece však ve všech tchto budovách vane duch osoblivé

tendence proti ryze umleckému charakteru period pedešlých. Obráží
se v baroku zcela zeteln duch protireformaní, který ímem vládl

a odtud po valné ásti Evropy se rozšíil, a s ním též celý ten úinný
aparát architektonický a dekoraní, jehož rázovité píklady též v mnohých
chrámech Pražských stopovati mžeme.

Procházejíce kostelní stavby, jež byly pvod svj vzaly v této

period, setkáváme se naskrze s pdorysy jednolodními, s kaplemi po

obou stranách
;
pi stavbách centrálních kupole nkdy v oválu se klene.

Také fasády berou nkteré podízenjší zmny, z nichž zejména kulaté

a rzn prolomené štíty jsou nápadné. Znanjší zmny stopovati m-
žeme pi palácích barokních. Tak mezzaniny napoád astéji se vy-

skytují, nkdy i po dvou se objevují, sloupy, polosloupy i pilastry

kde možná se zdvojují a ušlechtilé druhdy korunování oken a dveí
nahrazuje se prolomenými a všelijak neforemn prohnutými ímsami,
pehnání, nkdy i zhrubní detail, hromadní a rozrzování plné ne-

klidu jsou podstatnými odznaky fasády. V nejednom ohledu tlumoí
tyto zásady i vnitek, který však — zejména ve vestibule široce a

s pepychem založeném, k nmuž obyejn se pipojuje schodišt zdvo-

jením ramen ostentativn traktované — asto úinku nebývalé nád-

herného a pomposního dosahuje.
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V zemích ostatních jako v Nmecku, Francii, v echách a jinde

v dob, kdy v Itálii renaissance nejvtšímu rozkvtu se tšila, setká-

váme se ješt napoád s inností stavitelskou v rzných odrdách slohu

gotického, a teprve bhem 16. a 17. století rozšíila se renaissance

hlavn piinním umlcv italských do zemí západních a severních,

avšak bylo jí tu dlouho zápasiti i smiovati se s vládnoucími princi-

piemi gotiky, což arci na újmu ryzosti její bylo, aniž by jí to zde

bylo onoho svžího ízného pvabu jako ve Florencii dodalo.

Ve Francii vyvinula se architektura renaissance, prošedši zvlášt

zajímavou dobou pechodu, ku znané samostatnosti. Pozornhodný jest

zvlášt stavitelský ruch za umní milovného krále Františka I., kdy
umní hlavn stavitel Vlach se tšilo nejen štdré podpoe, ale

i skvlému uznání, až posléze i domácí umlci se ho ujali. Jako nej-

skvlejší vzor této vyvinuté francouzské renaissance sluší bez odporu

považovati západní prelí Paížského Louvr. Nemohouce se zde vy-

poítáváním etných výtvor francouzské renaissance zdržovati, podo-

týkáme jen, že zejména v architektue palácové skvlých výsledk se

dodlala. Známky, kterými od jádra renaissance italské se liší, vyplývají

z ducha národního a jsou ve své eleganci, bohatosti a zase logické

míe v jisté vázanosti dvorský mrav pipomínající, v duchaplném roz-

vržení místností, v komfortu úpravy v skutku ryze francouzské. Nedo-
sahujíc nikdy k velkoleposti a ladné kráse budov italských, dovedla se

zase z druhé strany vyhnouti bujným výstelkm copu, k nimž renais-

sance, zejména v Nmecku na konec dospla.

Teprve ve druhé polovici 16. století setkáváme se v Nmecku
s rannými hlasateli slohu renaissanního, jehož nejzdailejším plodem

jest východní ás známého zámku Heidelberského. V jednotlivých

mstech vyvinula se zejména architektura svtská spsobem dosti bo-

hatým. Pokud jednotlivé výtvory více mén písným pravidlm archi-

tektonickým vyhovují, není zde místa rozebírati, a to tím mén, ana

sbírka Tyršova povahou vci v oddlení mimoitalské renaissance jen

neúplné vodítko nám poskytuje.

Že renaissance v echách dosti záhy se ujala a k rozkvtu tak

mnohostrannému dospla, za to dkovala pedevším nádhery milovnému

dvoru a bohaté šlecht domácí. Víme, že ji/ koncem 15. století první

zdailé pokusy renaissance, zejména na hrad Pražském snahou Beneše

z Loun se dly. Zda tyto první zjevy renaissance v echách samými

Vlachy k nám byly peneseny, není povdomo, za to bez mála veškeré

pozdjší monumenty stavitelské tohoto nového slohu vesms na úet
umlc vlaských pipadají. Ferrabosco di Lagno, Paolo di Stella,

budovatelé letohradu královny Anny, jsou nejelnjší z nich. Také
pozdji, když sloh baroku též do cech vítzn cestu si proklestil, byli

to vedle nadaných stavitel domácích ješt Vlaši, kteí budovali paláce

a chrámy zejména Pražské, jež pes nedostatky své k nejpsobivjším
stavbám 17. a 18. století na severu náležejí.

Prošedše oddílem stavitelství renaissanního, jež ve sbírkách

Tyršových tak bohat je representováno, obrame nyní pozornos naší

ku plastice renaissanní. Probírajíce se listy Tyršových sbírek nabudeme

o vývoji jejím — zejména pokud kolébky její Itálie se týe — obrazu
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v podstatných rysech úplného. Nemžeme zde než hlavní odznaky jeho

strun nartnouti.

Obracejíce se k poátkm skulptury renaissanní musíme se uchýliti

do Florencie, ohniska tolikerého snažení duševního. Zde vidíme pracovati

vedle sebe adu socha, kteí všichni se nadchnuli týmž zdrojem plastiky

antické, však rznými smry samostatn se vyvinuli. K tm, kteí nej-

výlunji k idealistickým principiím antiky pilnuli, náleží pedevším
Lorenzo Ghiberti. Již za první jeho práci. Obtování Isáka — v níž

stopovati mžeme neobyejné jasné spoádání i provedení jak nahých

ástí tla, tak i roucha — dostalo se mu palmy vítzství v zápase

konkurrenním, za kterouž píinou sveno mu bylo i provedení bron-

zových dveí severních do baptisteria Florentského a pozdji i dveí
východních, kteréž poslední právem za nejslavnjší dílo jeho se po-

važují. Rovnž i sv. Jan Ktitel, sv. Matouš a sv. Štpán v zevnjších

výklencích kostela Or san Michele pojmutím i technikou svou výtené,

vyšly z mistrných jeho rukou. Nemén vynikající místo zaujímá v ad
umlc Florentských rodina Robbiv, v jichž ele stál znamenitý Luca
della Robbia. Specialitou jejich byly barevné reliéfy terrakottové, z nichž

zejména plastická výpl v lunet nade vchodem chrámu degl' Innocenti

ve Florencii vyniká, k níž dstojn adí se pvabné medaillony s ne-

mluvaty na témže dom nalezencv.

Realismus v nejryzejším slova smyslu zastupuje ve Florencii

pedevším geniální Donatello. Jeho na podrobném studiu pírody za-

ložené sochy a reliéfy vynikají životností a ostrou charakteristikou,

malebnou komposicí a výteným provedením. Krása byla Donatellovi

mén pístupna, avšak v nejednom výtvoru dovedl se piblížiti onomu
slohu velikému, v nmž umní vrcholné renaissance pozdji triumfy

slavilo. Z dl jeho, jimiž etné budovy Florentské vyzdobil, uvádíme

sochy ve výklencích kostela Or san Michele, z nichž zejména sv. Jií

pozornos naši uchvacuje, sedící apoštoly v dómu Florentském a sochy

na zvonici téhož dómu. Realistický smr Donatellv nalezl již za živa

jeho dosti nadaných stoupenc, z nichž zejména Antonio Roselino svými

výten provedenými mramorovými náhrobky, jakož i Andrea Verocchio

svým bronzovým skupením Krista a Tomáše v kostele Or san Michele,

jakož i jízdeckou sochou vojevdce CoUeoniho v Benátkách, a celá ada
jiných pedního místa mezi sochai italskými sob dobyli. Smru Ghi-

bertiho blíže stojí Benedetto da Majano, pracovník nanejvýš delikátní.

Skvlého píkladu Florencie následovala celá ada jiných mést

a kraj, ale co do výsledk žádné se s ní miti nemže. Za to se

v J 6. století — podobn jako v architektue — nadvláda pesouvá
k ímu. Jako pak architekturu vrcholné renaissance charakterisuje

prohloubené studium antiky, jako v jejích prjevech se obráží veliký

duch ímský, jako na místo jaré prostoty Florentské nastupuje chladná

ponkud noblessa ímská, tak má se to také se skulpturou. Z poátku
se arci mnozí umlci pidržovali staršího smru, z nichž vyniká ze-

jména výtený Andrea dle svého rodišt Sansovino zvaný, jehož díla

zvláštní pesností provedení se vyznamenávají. Vystoupením mohutného

Michelangela Buonarottiho nastává nejskvlejší epocha skulptury italské,

epocha, jež zárove i neodvratné zárodky úpadku v sob nese. Osudnos
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vystoupení Michelangelova jak v architektue rovnž i v plastice spo-

ívala hlavn v tom, že mohutný a neodvislý duch jeho setásl se sebe

nejedno pouto stávajících zákonv umleckých, aby dle svého souve-

renního citu umleckého svobodn tvoil. Než co duchm prostedním,

kteí po nm následovali, osudným se státi mlo, bylo pro jeho vlastní

tvorbu práv píinou uchvacující moci, s níž na nás psobí. Nemžeme
zde vypoísti bohatou adu dl, jež vzácná tvrí síla jeho mohutného
ducha byla splodila, a jež sbírky Tyršovy v potu úplném a to v re-

produkcích pekrásných ped zraky nám pedvádjí. Pebírajíce se listy

tmi dle poadu chronologického srovnanými, poínaje pracemi let mla-

dických po junnou postavu Davidovu, od Piety silou výrazu nás v hloubi

duše otásající až po velebnou postavu Mojžíšovu a nepekonatelné

hrobky Mediejc, cítíme, že je nemožno vystihnouti strunými slovy

umleckou povahu, jakou Michelangelova byla. Z bezprostedních ná-

sledovníkv velikého mistra, zejména z jeho žákv i pomocníkv dosti

jest tch, kteí ducha samostatnjšího si zachovali, než valná ás jeho

stoupencv, a prokázati se mohou v mnohém ohledu dokonalými vý-

tvory, nemli pece tolik samostatnosti, aby uvarovali se na dráze mistrem

jejich vytknuté výstedností, a to jednak pemrštného naturalismu,

jakož i záhubného bažení po eílektu. Ze znamenitjších umlc této

doby uvésti dlužno nadaného Benvenuta Celliniho, vynikajícího pedevším
výtvory v kovu, zejména ve stíbe, a proslulého Nizozemana, hlavn
ve Florencii a Bologni inného Giovanniho da Bologna, jenž zvnil se

výteným svým dílem, proslaveným vznášejícím se Merkurem. Zhoubný
smr, jakýž v plastice italské odchýlením od ryzích zákon pírodních,

ke konci 16. století zraiti se poínal, za století 17. a 18. ješt více

se stupoval. Ve všech výtvorech dláta umlc tchto století, z nichž

tu pouze Lorenzo Bernini jmenován budiž, zraí se více mén uritá

tendence toužící podobn jako též v architektue jediné po úincích

effektních na úkor pravdivosti, jak jednotlivými postavami tak i ne-

pirozeným jich uspoádáním, ímž ovšem vnitní jicli cen valn po-

slouženo nebylo.

Jako v Itálii rovnž i v ostatních zemích jevil se stoletím 15.

poínaje nápadný ruch realistický ve výtvorech plastiky, který všude

ku pímému studiu pírody poukazoval. Avšak pi vší snaživosti umlcv
nedosáhla plastika v zemích severních nikdy výše absolutní dokonalosti

výtvor italských, hlavn pro nedostatek antických vzor. V plastice,

jež se v Nmcích spsobem nenáhlým byla vyvíjela, dlužno pedevším
obrátiti zetel svj k výtvorm devným, jež stoletím 15. poínaje

tém do poloviny století 16. úspchu nemalému i bedlivosti pelivé

se tšily. Vznikla za této doby celá ada výtvor více mén zname-

nitých, oltá, soch, kazatelen a jiných, jež tém neporušeny na naše

dni se zachovaly. Volnji klestila sob cestu plastika v kameni, a
v ní velmi ile bylo pracováno. Mezi nejskvlejší výtvory její náleží

bez odporu náhrobek císae Maximiliana v Insbruku, k nmuž krom
postavy kleícího císae náleží ješt 28 velkých soch, dílem pedkv,
dílem král z šerého stedovku, kteréžto poslední sochy práce i techniky

výtené pipisují se Petru Vischerovi, tehda v technice bronzové pro-

slulému.



Sbírky Tyršovy. 1003

Samostatnou produktivností vyniká za doby renaissance královská

Francie, kde za vladaení umní milovných král tšila se plastika

veliké pízni i štdré podpoe. Platné o tom podává svdectví celá

ada nádherných královských náhrobk, skvlé vyzdobení palác jejich,

jakož i s pepychem zaízené zahrady, plné skupení soch i zdobných

fontán. Zejména pozornost naši unáší nádherná výzdoba zámku Fon-
tainebleauského, pi níž súastnil se valný poet umlcv francouzských;

z tch napotom vznikla zvláštní škola dle zámku toho pojmenovaná,

jejímž nejvýtenjším lenem byl vysoce nadaný Jean Goujon; z jeho

dílny vyšly ony povstné, nžné Najády na fontán „des innocents"

nyní v Louvr uschované, jakož i mistrné pedstavení milenky Jin-

dicha II., v podob štíhlé Diany podle jelena v elegantní póse usazené.

Ne menší slávy dobyl sob dovedný mistr Germain Pilon, jehož smr
nejlépe charakterisuje se mistrným jeho dílem, hluboce produševn-
nými temi gráciemi, které druhdy v chrám Coelestinském nesly v osudí

srdce jmenovaného krále. V pracích pozdjších však, zejména umlcv
Anguiera, Michela, Jakuba Sarazina a j. zraí se však namnoze stopy

onoho nevkusného ba pemrštného slohu, s jakýmž setkáváme se pi
dílech za doby Ludvíka XIV. vzniklých, zejména za povstné oné školy

Versaillské, v níž onen ušlechtilý a naskrze ideální smr umlc dí-
vjších za své vzal, ustoupiv bujné, neskrocené, spíše theatrální manýe,
jejíž vzory nalézti mžeme ve množství soch i skupení v zahradách
zámku Versaillského a v jiných sídlech královských a šlechtických.

Dosti záhy i v echách vyvíjelo se sochaství ku pkným vý-

sledkm. Zejména v oboru devoezby pes vandalismus a nevdomost,
jež mnohé krásné prúcc zniily, dosti skvlých památek na naše doby
se zachovalo. S nemenším úspchem pstována byla plastika v kameni,

zejména za umní milovného krále Rudolfa 11., až nešastné události

Poblohorské rozkvt umlecký udusily. Teprve v první polovici století

osmnáctého zárove s architekturou též skulptura k ilému životu se

probudila. Doba ta dala nám celou adu velmi plodných socha,
z nichž tuto hlavn uvádíme výteného Jana Prokova, jenž pes cele

barokní ráz svj pece znamenit psobivými plastickými výtvory Karlv
most a etné jiné Pražské výtvory architektonické ozdobil.

Mohlili jsme pi architektue k tomu poukázati, že stedovké
principie na vývoj její bez vlivu neostaly, platí to v míe ješt zna-
njší o malíství italském. V celém století patnáctém nese ono na sob
známky ducha stedovkého, jež s novými zásadami zápolí, astji ješt
harmonicky se smiují. Všechen ten mysticismus, který v nkterých
školách ranné renaissance se uchoval, ta niternos a opravdivos nábo-

ženského citu, která z tolika výtvor té doby mluví, jest ddictví stedo-
vké. Vání moderního ducha obráží se zas v oddaném studiu pírody,

ve vlivu zásad umní antického, jakož i v pokrocích technických.

Jest to opt Florencie se svým svobodným zízením, s bohatým
ruchem svým duševním, jíž v malíství iniciativa náleží. Ona vypstila

charakteristické odznaky renaissance nejdíve a nejdokonaleji. Mezi
prvními, kteí novou dráhu umní malískému tu raziti se jali, sluší

uvésti Masolina z Panicale, v jehož cyklu v S. Clemente v ím již

v jednotlivých elementech nový sloh k životu hlasití se poíná. Dftlc-
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žitosti historické nabyly fresky jeho v kostele de Carmine v kapli

rodiny Brancacci kolem r. 1425 provedené. Jsou to zejména živý

krasocit, zjevná snaha po ovládání perspektivy a studium skutenosti,

jež v malbách tchto pekvapují. Za vlastního a hlavního zakladatele

novjšího umní malíského považuje se Masolinv žák Masaccio, jehož

freska v téže kapli Brancacci ješt dlouho všem mladým umlcm
Florentským za pedmt bedlivého studia sloužila, tak že i sám Rafael

proslulé Vyhnání z ráje, v zenithu své slávy stoje, v loggiích Vati-

kánských z pamti kopíroval. Památný ten cyklus maleb nástnných
mžeme v jednotlivých ástech jeho dle originálu reprodukovaných ve

sbírce Tyršov sledovati a obdivovati se znamenitému citu komposinímu,
výrazným hlavám, modelaci nahých ástí tla, velkolepému vržení as —
kteréž vymoženosti za nejvlastnjší majetek Masacciv pokládati musíme.

Ve všech ohledech tchto byl pravým nástupcem jeho Fra Filippo Lippi,

umlec, který se geniálnímu mistru arci co do vzmachu vyrovnati ne-

mže, který však krásu s pravdou ve výtvorech svých — z nichž ze-

jména pvabné tabulové obrazy, Madonnu a fresky v kostele v Prato

zde uvádíme — mistrn slouiti dovedl. Vlastnost tato pešla též na

žáka jeho Sandra Botfcicelliho, jehož produševnlé, poesií i bohatým
životem vnitním dýšící výtvory hlavn kapli Sixtinskou zdobí. Ješt
dále na dráze umní renaissanního postoupil Filippino Lippi, žák jeho.

On uvedl v malbu náboženskou dramatický rozruch, neostýchal se

vmísiti portréty souasník mezi postavy svatých, dovedl každé hnutí

duševní pravým posunkem doprovoditi. Také onen „cit pro prostor,"

který pro renaissanci vlaskou tak charakteristickým jest, ovládání mass,

úinné seskupení jsou význanými rysy jeho individuality umlecké.
Místo zcela zvláštní zaujímá v ad umlc Florentských Fra

Angelico da Fiesole. asov náleží práce mládí jeho v tu dobu, kdy
Masolino své fresky v kostele del' Carmine maloval. Blahoslavený mnich

tento jest nejkesanštjší ze všech umlcv italských, a jeho obrazy

tabulové, kdež od zlaté pdy mírn pohnuté postavy, v roucha živé

zbarvená odné, v symmctrickém seskupení se odrážejí, dýší ješt duchem
stedovku. Širší v koncepci jsou fresky, jimiž svj klášter S. Marco
ve Florencii vyzdobil. Odíkání a askese, s jakousi dcitnou líbezností

spojené, jsou hlavní odznaky tchto maleb, jež co do jádra v pravd
kesanského a co do opravdivosti a vroucnosti sob rovných nemají.

Formáln prostedky, jimiž mistr tu vládne, prozrazují již umlce re-

naissanního. Ješt více obráží se vliv nového smru ve freskách, které

Fiesole ve Vatikánu v kapli Mikuláše V, provedl, jež legendy sv. Št-
pána a Vavince za pedmt mají a v nichž mistr, a již šedesátý

rok svého vku pekroil, dokázal, že po píkladu svých mladších sou-

druh se všemi tehda dosažitelnými vnjšími prostedky umní svého

se seznámil. Ze žák Fiesolových nemžeme tu pojmenovati než líbez-

ného Benozza Gozzoliho, kterýž zejména svými 22 obrazy nástnnými
ze Starého zákona, tém idylicky a genrovit pojatými, v Pisanském

Campo Santo se proslavil.

Krom nho z malí Florentských ješt tu jmenováni budtež

Cosimo Rosselli, Pollajolové, Andrea Verrocchio, uitel Lionardv, stejn

inný co malí a socha, jakož i co hudebník a mathematik, a posléze
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Lorenzo di Credi, jenž hlavn co malí tabulový slynul, a ze všech

nejvšestrannjší Domenico Ghirlandajo ve fresce i malb temperové

stejn výtený, o jehož znamenitém vypravovatelském talentu cyklus

z legend panny Marie a sv. Jana Krt. v choru chrámu S. Maria No-
vella ve Florencii skvlé svdectví vydává.

O škole Sienské nemžeme se pi strunosti pehledu tomuto vy-

mezené šíiti. Byla ze všech škol souasných nejkonservativnjší a ne-

mohla se vykázati žádnými pozoruhodnjšími representanty.

Skvlejšími výsledky mže se honositi škola Umbrická, jež sice

rovnž jen zvolna novým vymoženostem se pizpsobovala, nicmén ne-

jedníra vzácným talentem se honosila. Nepozastavujme se u mistr,

kteí tém ješt stedovku náležejí, jako Gentile da Fabriano i Nicola

da Foligno, ani u Piera degli Franceschi, jenž jedin tím nás zajímá,

že byl uitelem Giovann. Santimu, otci Rafaelovu, obrame se k Pietru

Peruginovi, hlavnímu representantu školy, jehož díla Tyrš v potu
hojném ve sbírku svou vadil, vnovav mu co uiteli Rafaelovu studium

bedlivé. K nejstarším freskám jeho náležejí malby v kapli Sixtinské

v ím, scény ze života Kristova pedstavující. Charakteristické pro

Perugina jsou též etné Madonny zvláštní nhy a isté krásy, jimž —
jako též ostatním tabulovým obrazm mistrovým — svží kolorit zvlášt-

ního pvabu dodává. Byl Perugino jeden z prvních malí vlaských,

který techniky olejové se uchopil a se znaným porozumním skvlých
vlastností jejích využiti dovedl. V nejlepších letech, nežli ješt v ma-
nýru upadl, byl umlcem vzácných schopností technických, který vni-

ternos rodné školy s formálnými pednostmi Florentskými slouiti

uml. K etným mistrm této ady náleží též Pinturicchio, vrstevník

Peruginv, jenž hlavn nástnnými malbami — z nichž nejznamenitjší

jsou scény ze života Pia II. v liibrerii v Sien — se proslavil. Sta-

novisko osobité mezi školou Umbrickou a Florentskou zaujímá Luca
Signorelli, slavný tvrce fresk v Orvietu Poslední soud pedstavu-

jících. Znalost tla lidského, jistota kreslíská a dramatická živos

v pohybech i výrazech v díle tom, jakož i v jiných pracích umlcových
se jevící, pipomínají nám jej jako pedchdce Michela Angela.

Obrame nyní pozornost ke školám severoitalským, z nichž ze-

jména dv významu znanému se tšily. Školu Padovskou charakte-

risuje pedevším studium skulptury antické. V ele jejím stojí Andrea

Mantegna, uený znatel jazyk i umní klasických. Žádný z malí
italských nenásledoval v té míe vzory plastické, a odtud nabylo umní
jeho pesného však ponkud tžkého a chladného rázu. Zvláštností jeho

jsou dekorace stropní, pi nichž pohled zdola konsekventn jest pro-

veden. Hlavní díla jeho nalezneme v Padov a také v Mantov, kdež

pro dvr Gonzag zejména známé malby na stnách a na strop v Ca-

stellu di Corte provedl. V}'znamnjší je ada mistr Benátských za

ranné renaissance inných. Smr nový ujal se v republice Benátské

pozdji než v Itálii ostatní. První mistr renaissanní Bartolomeo Vi-

varini jest znan mladší nežli Massaccio a lpí na nm pece ješt

patrn vliv stedovku. K nmu adí se Carlo Crivelli, vynikající již

harmonickým koloritem, a ješt v tempee maluje. Ale teprve zna-

menitý portrétista Antonello da Messina, který do Itálie malbu v oleji

OSVÉ TA 1886. 11. (J4
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zavedl, mže za koloristu v pesnjším smyslu slova platiti. Jiné charakte-

ristické známky školy Benátské, realismus, svží životnost a náklonnost

k obrazm representaním mžeme stopovati u Gent. Belliniho. Jeho

talent komposiní a živý kolorit zraí se nejlépe v onch velkých obrazech

na plátn, k dekoraci bratrských místností urených, z nichž „Nalezení

relikvie", jež pi procesí do vody byla padla, co živostí a realismem

zvlášt poutavý vyjímáme. Hloubkou pojímání a vniterností zas vyniká

Giovanni Bellini, nejznamenitjší zástupce této školy. Jsa všestranným

jak co do pedmt svých, jež z kruhu náboženského i mythologického

a oboru portrétního jsou erpány, tak co do formálných stránek svého

umní, náleží on ku pedním mistrm ranné renaissance. Z hojných

následovník slavného mistra tohoto, jehož žáky byli též nejproslulejší

umlci Benátští, náleží v epochu první ješt znamenitý vypravovatel

legend Vittore Carpaccio i vážný Cima da Congliano a jiní, jichž tuto

vypoítávati nemžeme.
Také malíství vrcholné renaissance jest pedevším dílem Flo-

rentan. Zaátky jeho spadají v druhou polovinu století patnáctého,

kdy mnohostranný genius Lionardo da Vinci umní malískému ukázal

na veškery tém cíle, k nimž vbec tíhnouti mohlo. Vylíiti nkolika
slovy umleckou individualitu Lionardovu jest nemožno. Probírajíce se

fotografickými reprodukcemi veškerých povených jeho dl, jež Tyrš

nastádal, jsme tém zaraženi obdivuhodnou hotovostí formální, k níž

on první dospl, a jež v kresb, modelaci, perspektiv je stejn do-

konalá. V jeho portrétech prochvívá nás životnost spsobem dosud

netušeným, z tváí jeho Madonu postehujeme hloubku citu a nhu
nevynucenou, z geniálních hlav jeho apoštol k Poslední veei shro-

máždných mluví umlec duchaplný, který do nejtajnjších záhyb duše

vniknouti dovedl. A tak a na komposici, a na výraz, a na úpravu

roucha, a na modelaci nahého tla, a na kresbu pozornost upneme,

ve všech ohledech musíme poznati ohromný pokrok proti period pe-
dešlé. Originály pravily by nám arci ješt, že Lionardo byl také mistrem

barvy, zejména pokud jemného sharmonisování jednotlivých tón se týe.

Jednotlivé periody vývoje nejsou u Lionarda zvlášt distinktní. Byl sice

žákem Verrcchia, ale již za mladistvých let erpal hlavní povzbuzení

z vlastní povahy své a pedním uitelem jeho byla píroda. Také druhého

skvlého representanta renaissance Michela Angela nemžeme k žád-

nému z umlc, o nichž jsme se zmínili, pipojiti. On stojí, zejména

co malí, zcela na pd individuelní. Kdy bychom k strunosti co nej-

vtší zde vázáni nebyli, mli bychom mistru tomu rozbor obšírnjší

vnovati. Shromáždil Tyrš reprodukce výtvor jeho ke kollekci úplné,

v nichž nescházejí ani práce jen myln mistrovi pipisované. Od obou

Madonn (t. zv. Manchesterské i Mad. Doni), na nichž mladý titán

ponejprv šttec svj zkoušel, až po Poslední soud v Sixtinské kapli,

mžeme veškery práce Angelovy tu sledovati. Hlavní místo zaujímají

arci nesmrtelné fresky na stropech kaple Sixtinské, Velkolepá síla

individuality umlcovy, na kterouž jsme již pi sochaské produkci jeho

poukázali, jeví se ovšem i zde, kde rovnž jeho úžasná znalost tla
lidského ve všech polohách a pohybech i nejnásilnjších, nepekonaná
tvrí sílu a vznešená hloubka ducha se obráží. Majíli Lionardo a
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Michel Angelo co do rozvoje svého talentu nkteré tahy spolené,

Rafael zase spsobem podstatn jiným se vyvinul. Jeho díla jsou do-

konalou biografií, z níž ísti mžeme rozmanité vlivy, jež na velmistra

Urbinského bhem let psobily. Proslulé Sposalizio a díla, jež je ped-
cházela, ukáží nám jej co oddaného žáka Peruginova, skupina tí grácií

pipomene nám studia, jež dle antiky konal, Madonna del Gran Ducá
a celá ta ada rodiek božích s Ježíškem a svatých rodin, po ní v brzce

následovavších, portréty a jiné drobnjší práce, pedevším však kladení

Krista do hrobu, povdí nám, co mladistvý Rafael ve Florencii vyzískal.

První velká freska, kterou v ím provedl, slavná Disputa, dokáže vliv,

jejž svtové msto a práv dokonené malby Angelovy na nho mly.
Od té doby bude toho všeho nco ve výtvorech jeho, bude toho nco
ve všech freskách Vatikánských i v peetných Madonnách, v malbách

Farnesiny i v Transfiguraci, posledním díle mistrov. Ale ve všech bude

pedevším zase Rafael sám, s tím nepekonaným nadáním cizí vlivy

sob assimilovati a tím nejvlastnjším majetkem svým je uiniti, Rafael,

s tím nesmrtelným krasocitem, s tou nhou, jíž síla neschází, s tou

vzácnou schopností veškerou bytostí naší hýbati, oko jímati, srdce

získati a ducha zárove zamstnati. ada vlastních žák tí tchto
velmistr nebyla tak bohatá, jak by se oekávati mohlo. Nemohouce
zde u jmen prostední hodnoty se pozastavovati, obracíme se radji

ješt jednou zpt do Florencie.

Jsou to dva misti, kteí zde pozornos naši poutají, vrstevník

Michela Angela Fra Bartolomeo a Andrea del Sarto, vkem Rafaelovi

blízký, jenž, abychom tak ekli, tvoí závrek obdivuhodného ruchu,

který po celé století mstem tím hýbal. První z nich byl mistr slohu

vážného a velikého, o em — abychom o jiných píkladech pomleli —
jeho Poslední soud v S. Maria Nuova ve Florencii svdí. Jeho kolorit

je sytý a harmonický, komposice lineární bezúhonn rythmická, tak

že nkteré z jeho dl jako Madonna pro radnici Florentskou urená
(pouze podmalovaná) za pravé vzory komposice slavnostn vázané a

pece nenucené platiti mohou. Andrea del Sarto je talent povrchnjší,

jakkoli mu vyrovnanosti a formální hotovosti upíti nelze a jakkoli

ve šastných chvílích také vniterný býti dovede. etné fresky, jež ze-

jména ve Florencii se nacházejí, jakož i obrazy tabulové vynikají har-

monickým koloritem, mkkou modelací a úinnou komposicí, která však

nkdy není prosta nucenosti.

Také školy severoitalské mohou se v této period vykázati mistry,

kteí se velkým Florenanm po bok postaviti smjí. Zde vystupuje

pedevším osobitá individualita Correggiova, umlce, jehož genius opt
nové stránky v povaze rcnaissance založené rozvinul. Jeli také co do

jemného harmonisování tón Lionardo da Vinci pedchdcem jeho, vy-

vinuUi nkteré vlastnosti jeho komposice stropních maleb již Mantegna,

sesílil a zdokonalil Correggio zvláštnosti tyto, a uvedl v umní nové

typy mkké a pvabné extase náboženské i vzrušení smyslného stejn

schopné. On ovládá také svtlo a stín virtuosnji, než kterýkoli umlec
italský. Jeho obrazy tabulové zdobí elné galerie svtové (Svatá noc,

Madonna se sv. Františkem v Drážanech, Zasnoubení sv. Kateiny

v Louvr atd.), jeho fresky dlužno hledati v bydlišti jeho Parm.

64*
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Týmže osobitým rázem vyniká též škola Benátská, jejíž hlavní

odznaky již v period renaissance ranné se ohlašovaly. V žáku Belliniho

Giorgionovi (Giorgio Barbarelli) nalézá škola ta prvního zcela neodvislého

representanta svého. Ohnivá fantasie i barva nemén ohnivá, kepá,
charakteristická vážnos i velikost, nkdy zas idylická nha v pojímání

jsou hlavní píznaky dl, jež moderní kritika na poet velice sporý

obmezila, pipisujíc mu s plnou jistotou krom proslulé Madonny
z Castelfranco a nkolika sujet pologenrových, s jistotou jen ješt
Spící Venuši v Drážanech, jež díve za Tizianovo dílo byla považována.

Pecházejíce pes adu umlc mén zajímavých, k nimž nechceme
ítati Sebastiana de Piombo, nadšeného následovatele Angelova, mžeme
také jen mimochodem si povšimnouti dl, jež barvosytým šttcem pro-

vedl Palma Vecchio, malí klidné situace, a samy portréty jeho sliných

dcer a imposantní sv. Barbora jeho k pelivjšímu rozboru vyzývají.

Celou pozornost upoutá ten, který v skvlé ad malí Benátských je

nejskvlejší — Tizian. Nepotebujeme než list za listem píslušnou

mapu ze sbírek Tyršových probrati, abychom elné vlastnosti mistrovy

poznali, — pokud to arci v reprodukci fotografické možno jest. A jsou

to v oddlení tom listy zvlášt pkné, hojné a cenné, ano jedno z po-

sledních kollegií Tyršových umní Benátského se týkalo. Tizian je ma-
líem situace klidné, a v ní daí se mu díla nejkrásnjší, že je však

také schopen pohnuté scény líiti, o tom Nanebevzetí Panny Marie nás

pesvduje. On komponuje co kolorista a kreslí také s ohledem na

barvu. V jaké míe duševního výrazu je schopen, dokázal Tizian Kristem

a farizejcem, svými portréty pak, že charakter s tváe vyísti umí.

Nikdo pak v Itálii nedovedl jak on malovati ple, pod níž kolotání

krve takka znamenati mžeme, nikdo nedosáhl té dokonalé harmonie

barevné. Všechny tyto vzácné vlastnosti pivodily mu ady žák a násle-

dovník. Vedle nho pracoval znamenitý portrétista Pordenone, v ástené
odvislosti zase Jacopo Robusti, Tintoretto zvaný, jenž podobné jak Seba-

stiano del Piombo pednosti dvou škol v sob soustediti chtl. Kresba
Angelova a barva Tizianova, to bylo životní heslo jeho, heslo složené

ze dvou vcí naprosto nesluitelných. Z vynuceného jich spolupsobení

vyrostla díla, jejichž kresba nepirozen eíiektní a kolorit tvrdý a ne-

harmonický se jeví. Pi tom však byl Tintoretto umlec nadaný, zejména

pro malbu dekorativní; z jeho obraz, jichž jest neobyejný poet,

pipomínáme Div sv. Marka, plný života a ruchu a v skutku bravurn
kreslený. Poslední z ady velkých Benátan, Paolo Veronese, jest malí
jasných stránek života, kvasu a veselí, slavností nádhery a požitk.

Náboženské obrazy jeho postrádají arci nálady v pravd zbožné a jsou

zaasté jen záminkou k vylíení hodovní scény ze souasného života,

jež skvlostí barvy, znamenitým uspoádáním a kvalitami technickými

nás usmiuje. Nevšedn úinné jsou jeho malby dekorativní, zejména

stropní, pi nichž pohled s velkou virtuositou využiti umí. V paláci

dož bylo mu poskytnuto hojné píležitosti talent ten bohat rozvinouti.

Mezi tím, co v Benátkách malíství nerušené svým smrem se

vyvíjelo, nespouštjíc se zetele pírodu co zdroj stálého omlazování,

dostalo se v ostatních umleckých stediscích italských malíství na

povážlivé scestí. Bezduchému a nesvdomitému poínání manyrist uí-
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nila pítrž škola, jež pod vedením Caracci v Bologni se ustavila.

V základních principiích nové školy té byly založeny její úspchy
i její slabosti. Chtíc slouiti veškery pednosti antiky a velkých mistr
periody, jež práv pedcházela, tarasila cestu samostatnému tvoení, ale

poskytla stoupencm svým podklady pesného školování technického.

Vedle zakladatel smru dovedli zejména dva misti Bolognští škole

své lesku dodati : Domenichino, umlec opravdové snahy, který v nej-

lepších pracích svých duchu velké epochy se piblížil, a Guido Reni,

talent vzácné síly tvrí, kterýž pes mylné zásady, v nichž vyrostl,

díla trvalé ceny nám zanechal.

V kontrastu s vázanými principiemi školy Bolognské vyvinul se na

jihu Itálie vlivem rzných okolností smr, který bezmezné nápodobení

skutenosti za úkol si obral. Michelaugelo da Caravaggio, Ribera, Sal-

vátor Rosa náleží k elným representantm jeho. Zdravá zásada studia

pírody nepadla zde na pdu úrodnou. Povaha doby a pomry okolí,

v nmž umlci ti žili, vedla je k volb látek hrzných neb zase nízkých,

a jejich prostedky technické nebyly tak vytíbeny, aby nám pedmty
nesympatické neb nepatrné a bezvýznamné vylíením a provedením
zajímavými uiniti dovedli.

Tento úkol vykonati bylo zstaveno jinému národu, který jak

povahou své pdy a svého klimatu, jak typem a charakterem, tak

i okolnostmi politickými, náboženskými a sociálními k tomu byl uren,
aby vyvinul malíství realistické a vytíbil umní šttce k nejvtší do-

konalosti technické. Flamové a Holanané, v první period renaissance

ješt sjednocení, koncem stol. 16. poínaje nejen ve dva státy, ale

též ve dv rzné školy rozštpeni, vyvíjejí renaissanci pokud malíství

se týe zúplna ze sebe. Oni mají svou renaissanci rannou, která jsouc

duchem ješt stedovká, formou na pd nové stojí. První z velkých

mistr z epochy této Jan a Heubert van Eyckové vynalézají malbu

olejovou, ponoujíce se v studium perspektivy, pozorují pírodu neoži-

venou i tlo lidské. Na základ tchto vymožeností tvoí díla, v nichž

obsah mysticko-náboženský a mistrné vylíení k dojmu jednotnému se

pojí. Po nich pichází ada následovník i umlc samostatnými dra-

hami se beroucí, kteí jak v malb náboženské tak i v portrétu a

rovn již v poátcích krajinomalby a genru vynikají. Jsou to Roger

van der Weyden, co kolorista Eyckovi rovný, Hugo van der Goes, Hans
Memling, jeden z nejvšestrannjších a nejvíce sympatických umlc
ílamských, výtený pracovník Quentin Metsys — abychom jen nej-

elnjší z nich tu uvedli. Skvlému rozvoji tomuto uinila pítrž ada
okolností, jež umlce povzbuzovala, aby si vzory svoje z Itálie vy-

pjovali. Smr italianisující, který takto vznikl, perušil rozvoj techni-

ckých a koloristických vymožeností a uvedl v malíství nizozemské

typy cizí a zásady esthetické, jež se s národní povahou nesrovnávaly.

Štstím pro budoucí rozkvt malby ílamské byla ada umlc, portré-

tist a genrist, kteí bžné mody nedbajíce, staré domácí tradice si

uchovati hledli. Tito pevádjí umní svá vlasti k dob vrcholné,

k dob Eubensové. Co velmistra Antwerpského uinilo tou individualitou

rázovitou, jakou v dílech svých se objevuje, není jen zvláštní povaha jeho

samého, ale též charakter doby, do níž byl postaven. On obráží onoho
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dncha náboženského, jejž protireformaním >;uveme, oiiu požívavosf,

jež zavládla v zemi po konen nastalém míru, jejž nepetržité boje

pedcházely. Jeho typy, kolorit a komposice jsou pak zárove svrcho-

vaným výrazem povahy národn flaraské. Obrovské dílo jeho života —
pi nmž arci též etní žáci mistrovi byli súastnni — nemžeme
zde ani v hlavních rysech uvésti. Není oboru malíského, v nmž by
byl Rubens nebyl zkusil svj žárný šttec. On vyzdobil etné oltáe

obrazy rozmr velikých, na nichž dramaticky pohnuté scény ze života

Kristova neb z legend svatých vylíil. On rozepjal na stny palác
plátna pokrytá postavami allegorickými neb historickými, jeho ruku

vyzývali králové, velmoži, uenci a nejslinjší dámy vku, aby podobu
jejich zvnila, motivy z mythologie antické erpané i ruch života

souasného upoutaly jasný zrak a pozornos jeho, zvíena i krajina

nalezli v nm duchaplného tlumoníka. Z velikého potu žák Ruben-
sových dodlali se jen nkteí slavného jména. Mezi nimi zaujímá první

místo Van Dyck, nepekonatelný portrétista, jehož obraznost co do

ohnivosti se arci mistrov tvrí fantasii vyrovnati nemže, jehož paleta

však k nejrafinovanjším školy fiamské náleží. Jmenujeme ješt drs-

ného, bodrého Jordaensa, z ady soudruh Rubensových pak znameni-

tého malíe zvíat Snydersa. K nim adí se ješt genristé jako Teniers

a Brauwer, krajinái jako Breughelové a Huysmansové, mnohostranný

rozkvt flamského malíství doplujíce.

Samostatný vývoj umní holandského datujeme od konce 16. sto-

letí. Zde upoutá nás pedevším charakteristická postava Rembrandtova,

tvrce náboženské a historické malby holandské. Tento podivuhodný

idealista v svtelné komposici a bezohledný naturalista v typu vyjaduje

nejlépe povahu národa, jenž svobodnou protestantskou vlastí jeho vládl.

Pi tom jest charakter jeho tak jednolitý, že se objevuje ve všem, co

tvoí. Budtež to scény z utrpení Kristova, neb píbhy ze starého zá-

kona, budiž to pednáška anatomická, neb tažení stelc Amsterodam-
ských, budtež to postavy mythologické neb portréty, vždy jest poetou

a malíem zárove. Jeho žáci i následovníci Bol, Flinck, Eeckhout a jiní

dovedli jen ásten vystihnouti skvlé stránky jeho umní. V portrét-

nictví vyrovná se mu a nkdy jej i pedí smlý Frans Hals, Podstatné

stránce charakteru holandského, zálib v život domácím, dali nepe-
konaný výraz umlecký peetní genristé, jichž drobná díla všechny

galerie svtové zdobí. Také Tyrš nastádal v mnohých reprodukcích

obrazy tch Ostad, Steen, Terburg, Dov, Netscher atd., kteí

z nejnepatrnjší scény dovedli obdivuhodnou pravdou svého vylíení

udlati dílo mistrovské. Nemohlo ani jinak býti, než že též krajin

domácí i se skotem žírné nivy jejich oživující, že také moi, jež svo-

bodné behy jejich vlasti omývalo, pozornos vnovali. I v tom oboru

zstali elní representanti jejich malíství — Van Goyen, Everdingen,

divoce poetický Ruysdael, Potter, Van der Velde a m. j. — ne-

pedstiženi.

Teprve v 17. století nabývá malíství ve Španlsku rozvoje bohat-

šího. Stojíc z ásti pod vlivem Vlach, má pece zase ráz zcela osobitý.

Francisco Zurbaran, co do asu první z velkých malí španlských,

vyjadiye ve svých obrazích, extasí náboženskou proniknutých, povahu
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národní. Realismus, k nmuž Španlé v/dy se klonili, nalézá nejskv-

lejšího representanta ve Velasquezovi, nesmrtelném portrétistovi, jehož

ízn charakteristická díla v barv pravdivá i úinná dosud pedmtem
studia umlc jsou. Nejvyššího výrazu však došel genius španlský

v Murillovi, jenž šttec svíj pedevším kultu Madonny zasvtil. Zstá-
vaje pírod vždy blízkým, dovedl extatickým zanícením a obdivuhodným

koloritem i pes všednost typ své postavy k ideální výši povznésti.

Pozd nabývá renaissance pdy též v malíství francouzském. Byli

to umlci vlaští z doby Porafaelovské, kteí byvše do Francie povoláni,

tam dle pání kruh dvorních „velkému umní" cestu klestiti mli.

Tím dostali se umlci domácí, gotickou periodou, zejména malbou

miniaturní k pozorování skuteností odchovaní, na scestí, z nhož ne-

vybredli tím spsobem, jaký jim rozhodující faktorové vládní vnutiti

chtli. Teprve když Nicolas Poussin na pdu ímskou vkroil, zrodila

se renaissanní škole francouzské první díla mistrovská. Poussin stu-

doval ve vném mst pedevším antiku a podal se vlivu jejímu jako

žádný z malí vlaských, tak že jeho obrazy mají v té míe ráz

skulpturální, až iní dojem reliéfu. Jeho umní má tah veliký, pi nmž
však životnosti postrádáme. Nejlépe daily se mu sujety z historie sta-

rého íma, vzácný talent komposiní pak osvdoval se zvlášt v kra-

jinách, jež duší naší více hýbou než jeho obrazy figurální. Vliv písného

umní Poussinova jest zjevný pi Lesueurovi, jednom z nejvážnjších

malí náboženských, jež Francie zrodila, jakož i pi Lebrunovi, vše-

mohoucím miláku dvora, který celému umleckému ruchu zem že-

leznou rukou vládl. Pokud krajinomalby se týe, nalezl píklad Poussinem

daný následovníka v Gaspardu Poussinovi a Claudovi Lorrainovi, jehož

ideálním duchem pojaté obrazy co do vzdušné perspektivy, komposice

i tahu linií za vzory nedosažitelné považovati dlužno. Pechod k dob
copu — jež co do ducha úpadek, co do techniky však pokrok znaí —
tvoí Pierre Mignard, ze všech souasník v koloritu nejšastnjší, a

Adrian van der Weríf, pvodem Holanan. Cele synem své doby jest

již Antoine Watteau, elegantní a frivolní, obyejn povrchní, však asto

pece roztomilý. Jeho pastýské idylly pes jednotvárnos pedmtu nás

však nikdy nenudí a nelze jim upíti vzácné pednosti technické. Na
stupnici frivolní požívavosti níže stojí Fragonard, aniž však jisté hranice

zevní slušnosti pekrouje, adu pak koní Frangois Boucher, „malí

grácii."

Proti Francii, jež veškero umní v Paíži centralisovala, vyzna-

menává se Nmecko rznorodou inností jednotlivých mst. Uiteli

Nmc v první period renaissanní byli Flamové, kteí je v každém

ohledu pedstihli. Nejblíže vlivu tomu stojí jižní škola PorýnsM, pak

Martin Schongauer ze školy švábské, snad pímo žák Rogiera v. d.

Weydena. Krom Zeitbloma, umlce vážného a cele národního, vyniká

v period této ješt H. Holbein st., ve škole francké pak Michael

Wohlgemuth. Spoleným odznakem všech umlc té doby je studium

pírody, z níž bez výbru vzory své erpají, aniž by co do hloubky

charakteristiky a dokonce co do vlastnosti technických Flámm se vy-

rovnati mohli. V šestnáctém století dochází malíství nmecké nejskv-

lejší epochy vývoje svého a pední jeho representante nenesou na sob
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stopy vliv cizích, jsouce cele originální. Národní vlastnosti Nmcv
i pomry sociální, politické a náboženské nepály arcif vývoji podobn
všestrannému jak v Itálii, co však pedním mistrm nmeckým té doby
upíti nelze, jest úplná pímost umlecká, snaha po výrazu, vážný,

opravdový duch neb zas nenucený humor a solidní pée technická. Dv
jména tu zvlášt vynikají: Durer, nejhlubší ze všech umlc, co jich

Nmecko zplodilo, stejn mnohostranný v technických prostedcích

tvorby i ve volb pedmtu. Jemu podailo se dodati umleckého
tvaru charakteristickým odznakem nmecké povahy národní, a to co

v obsáhlém díle jeho života je nám cizí, nesrozumitelné a nesympatické,

vyplývá práv ze zvláštností té individuality národní, jejíž svrchovaným
tlumoníkem on se uinil. Co do formáln výše a vystíbeného krasocitu

pedí nad Durera Hanuš Holbein ml. On založil tvoení své na sku-

tenosti, dovedl se však — jediný z Nmc — vždy triviálnosti vy-

hnouti. Tvrí schopnos jeho nedosahuje výše Drerovy, technické

prostedky jeho jsou za to vzácn vypstovány. Co portrétista náleží

Holbein k nejpednjším umlcm všech národ. Nemohouce vyjmeno-
vávati etné žáky a následovníky obou mistr, obracíme na konci ješt
pozornost na školu saskou, v níž dobrý kolorista a pilný pozorovatel

pírody Lukáš Cranach místo elné zaujímá. Vnuj emeli renaissannímu
malíství eskému jen nkolik málo slov, iníme to z ohledu toho, že

povahou vci pi nedostatku dobrých reprodukcí v Tyršov sbírce jen

spoe jest zastoupeno. Ranná renaissance zastihla echy v dob roz-

ruchu váleného, a co pozdji zejména v miniatue se produkovalo,

nese na sob ješt dlouho ráz stedovký. Rozkvt malíství v pravd
duchem moderním prodchnutého spadá ve století sedmnácté a zaátek
osmnáctého, kdy Skréta pod vlivem mistr školy Bolognské vážné

oltání malby své pracoval, kdy pozdji Kupecký, Vácslav Reiner, Brandl,

Balko a jiní v duchu doby své díla ceny vzácné tvoili. —
Jsme se zbžným pehledem poklad Tyršových u konce. Úplný

celkový obraz sbírky Tyršovy mže si arci uiniti jen ten, kdo každý

z tch tisíc fotografií, rytin a snímek zoil. Probírajíce se sbírkou

nevíme, zda se více obdivovati máme žulové povaze muže, jenž se

vzácným sebezapením, ne snad pro zisk aneb slávu svou, ale toliko

z isté lásky k vd, u nás bohužel tak málo pstované, dovedl na-

stádati tak drahocenný materiál, aneb jeho duchu bystrému, vdomostem
neobyejn obsáhlým, s nimiž materiál ten systematicky rozadil. Nám,
kteí jsme úastni byli jeho nezapomenutelných pednášek, pipomínají
sbírky ty, s jakou radostnou ochotou mluvíval k vdychtivým svým
žákm, jak velými slovy je povzbuzoval ke studiím, vyliuje jim velko-

lepý vývoj umní výtvarných, jak názorem a výkladem názorným se

snažil vzbuditi v nich ušlechtilý vkus i vytíbiti jejich cit esthetický.

Neúmorn inný jeho duch chtl obohatiti literaturu národu našeho

dílem novým, u nás postrádaným, jež nejen by se bylo vyrovnalo toho

druhu publikacím jinonárodním, ale i hloubkou vylíení a ušlechtilým

vzletem slova bylo by nad n bohdá pedilo. Nepíznivý osud tomu
chtl, aby ani první zaátky slibné budovy, ku které již základy byly

položeny, nebyly provedeny, a zmail tak na dlouho možnost díla

podobného v literatue eské, nebo kdo by sob troufal u nás již
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nyní býti ddicem Tyršovým? Avšaic ty pravdy, jež hlásal slovem mlu-

veným, skvlý píklad vytrvalé jeho píle i sebezapení, nevymizely

z mysli vdných jeho žák a ctitel, nýbrž zapadly hluboko v duše

jejich. A ti z nich, kteí vrni zstanou studiu, k nmuž on je nabádal,

budou vždy kráeti v šlépjích jeho a s láskou chovati památku svého

vdce a buditele. A opuštné sbírky jeho? — A osud s drahocennými

poklady tmi bhem doby jakkoli naloží, — a po as teba klidn

odpoívají v ln musea Tyršovi zasvceného, ti, kdož budou moci

v nich se probírati, teba by již svdky nezapomenutelného psobení
jeho nebývali, budou žasnouti nad jeho vhlasem i vlí železnou a

vždycky s vdností vzpomínati slavného jména Tyršova!

O národním smýšlení Královédvorských epik.

Ukázka obrany Rukopisu Královédvorského,

kterou chystá

Martin Hattala. ')

nejvýtecnjším ze všech dosavadních úvah o RK patí ta,

"kterou se nám J. G. Meincr^) hned po prvém jeho vydání

zavdil. Vroucí láskou ku pravd nemén než uctivostí pro-

niknutý životopis Meinertv u C. Wurzbacha *) koní se násle-

dujícími slovy A. Klára: „Deutschland kannte die ausserordent-

lichen Geistesaniagen dieses Mannes besser als Oesterreich."

Podobné chvály dopál o nco díve Meinertovi i náš Slovník na-

uný, akoli toho jist ani netušil, že se Meinert i ve píin RKho
objevil tak mimoádn schopným. Není onde nic jiného zaznamenáno

o dotené úvaze Meinertov než titul její a to, kde a kdy byla vy-

tištna. Že je ona i pedešlých chval úpln hodná, to vysvitne tuším

s dostatek i z ukázky této.

Meinert vyznává i sám o sob, že rozjímaje o RK neznal staro-

esky ani srbsky. Pes to dospl on, obíraje se dle životopis práv
citovaných velmi bedliv i pirozenou nebo prostonárodní poesií vbec
a nmeckých obyvatel tak zvaného Kravarska na Morav zvlášt, dle

samých peklad nkolika prostonárodních písní srbských a všech Krá-

lovédvorských k takému mínní o nich vespolek, nad nž lepšího ne-

domyslil se ani slavný zakladatel íilologie germánské, Jakub Grimm,
„bei dem wir die Meisterschaft in der Sprachforschung eben so sehr

als das tiefe Verstándniss fur das Volksthumliche bewundern." Tak

') Obrana RKho od p. pro. Hattaly již ode dávna dychtiv se oekává
v eské veejnosti a v ueném svt. Podáváme z ní sta na ukázku,
skrátivše ji ponkud se svolením p. autorovým. Red.

*) Archiv fur Geographie, Historie^ Staats- und Kriegskunst. Wien 1819. S.

1—4, 7 und 8.

^) Biographisches Lexicon des Kaiserthums Oesterreich. XVII, 281 und 282.
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soudí o nm Fr. Miklosich *) v úvaze své o pirozené epice srbské,

a pravda jest i to, že J. Grimm nejen esky a srbsky znal, než vy-

dobyl sob s B. Kopitarem spolu i nevšedních zásluh o srbskou filo-

logii všemožným podporováním literárných snah Vuka Stefanovice Ka-
radžie.

Podstatou mínní svého o pvod písní Královédvorských srovnávají

se Meinert a Grimm s Dobrovským, pokládajíce je všecky s tím '^) spolu

za prostonárodní, Epické z nich pak Meinert prvý vyhlásil za tak

znamenit podobné hrdinským anebo mužským písním lidu srbského,

že Cechové nemají pro opravdu závidti tchto Srbm.
Dostateným dkazem i toho i pedešlého výroku mého o Mei-

nertovi jsou následující slova výše citované úvahy jeho : „Die Gedichte

der Koniginhofer Handschrift sind kostbare Tríimmer einer einheimischen

lebenswarmen Nátur poesie, die schon in der Uebersetzung, mittelst

der allein Schreiber dieses sie bisher versteht, zur Bewunderung hin-

reisst, sich selbst am treifendsten mit den Worten schildert: ,Ha! vom
Herzen . . . singest du zum Herzen' und den Czechen fortan uberhebt,

den Serben, seinen Bruder, um jene Rhapsodien, wovon diess Archiv

auch Proben geliefert, oder die Schotten um ihren Ossian zu beneiden"

(str. 2).

J. Grimm teprv o pt rok pozdji'*) a beze všeho ohledu k Mei-

nertovi vyhlásil písn RKho vesms za nejpodobnjší prostonárodním

písním srbským tmito slovy: „Bohmen hat, wenn sie ihm endlich

ausgestorben sind, vor Zeiten einen Reichthum von Volksliedern
besessen, die nach den neulich aus einer Handschrift des vierzehnten

Jahrhunderts geretteten Stucken fast ganz zu Wort und Weise der

serbischen Lieder stimnien." Dokládaje se tamže j)od arou prvého

vydání RKho, dal Grimm nepopirateln na jevo, že slovy práv citova-

nými nemíní žádných jiných písní staroeských než jen Královédvorské.

Akoli Meinert a Grimm ani na dotených místech ani jinde ne-

opatili mínní svého žádnými dvody, nepodepevše na p. ani podstaty

jeho samé nikdež auktoritou Dobrovského, zalíbilo se ono pece znané
vtšin nejen odprc než i obránc RKho tak velice, že se o vcné do-

kázání jeho málo který i z tch podnes opravdu pokusil.

Marn by se také zasazoval kdokoliv o to strany epických písní

RKho, maje v nich spatovati víc anebo mén vynikající fase pechodu
od pirozeného básnní k umlému anebo, jak sem to již díve *) n-
mecky vyslovil, „ein Mittelding zvvischen der Volks- und Kunstpoesie

oder volksthmliche, volksmássige Kunstepeu," a sice hlavn proto, že

ony obsahují tolik dkaz zvláštní vzdlanosti, kolik jich nelze nalézti

ani v nynjší prostonárodní poesii eské, akoli národ eský vbec dle

§. 18 Brusu mého již nevšedn vyniká osvtou nad ostatní slovanské.

') Oesterreichische Revue II. Wien 1863. S. 1.

^) Geschichte der Bóhm. Sprache und áltern Literatur. 2 Ansg. Prag 1818.

S. 385 und 388.
•^) Wuk's Stephanowitsch kleine serbische Graramatik verdeutscht uud mit

einer Vorrede von J. Grimm. Leipzig und Borlin 1824. b. XVIII und XIX.
*) 15eitráge zur Kritik der Koniginhofer und Gruiiberger Handschrift ve

Zprávách o zasedání k. eské spolenosti nauk 1871. II, 30.
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Epické písnó RKho mají se tedy ku prostonárodní epice eské
svého asu obsahem i formou vesms asi tak, jako na p. též nerýmo-

vaná, ale pece pekrásná báse J. Mažuranice, Smrt Smail-age engia,
peložená již i do eštiny a sice od Jos. Koláe ^) též bez rýmování,

ku pirozené epice srbské našeho asu nebo ku hrdinským písním,

které se podnes ústy lidu srbského tak hojn a rozkošn ozývají, že

jim u žádného z nynjších národv evropských nelze najíti rovné.

K dvodm toho mínní o pvod a povaze epických básní Krá-

lovédvorských, zevrubnji vyteným a vyloženým v poetické ásti chystané

obrany, patí beze vší pochyby i nenávis k Nmcm, svdíc o tak

jasném vdomí národním pvodc svých, jakého prostonárodní básníci

vbec nejsou schopni. Je tedy nenávis táž i z poetické strany mnohem
bedlivjší úvahy hodná, než jaké jí i nejvíce na slovo vzatí z dosa-

vadních obránc RKho dopáli, neídivše se ani tmi pokyny histori-

ckými, jež o nenávisti jeho k Nmcm už výše citovaná úvaha Meinertova

obsahuje.

Vážit sob i Meinert epických písní RKho mnohem více než

lyrických, pokládaje je zvláš i za „eine in ihrer Art einzige Er-

scheinung, weil sie mit aller, wie angeborenen Herrlichkeit dichte-

rischer Darstellung und mit der reinsten Gluth der Vaterlandsliebe den

Vorzug verbinden, sich auf hochst wichtige Landesbegebenheiten und

Heldenthaten zu gríinden, die sich, so wie meist ihr Schauplatz, bis

in das neunte Jahrhundert hinab und in die ersten Zeiten der nicht

unblutigen Békehrung der Czechen ziemlich genau nachweisen lassen.

Sie sind in dieser Hinsicht eine Fundgrubc alter Meinungen, Sitten

und Gebráuche und gewisser Massen Beurkundung des Wesens —
Schlssel der ganzen Geschichte der Czechen" (str. 2).

Že Meinert posledními z tch slov nemíní nic jiného než ten osudný

spor anebo stýkání a potýkání se spsobv a ád eských s nme-
ckými, jež od nepamti až podnes trvajíc, jest i dle Fr. Palackého ^)

„hlavním obsahem a základním tahem celého djinstva eského", to

ke cti a sláv Meinertov právem vyznal už i V. Nebeský ve prvé

z rozprav svých o RK, ale nerozpomenul se v ní ani na všecky ty

z epických písní téhož rukopisu, ve kterých se dotený spor mezinárodní

vlastn zraí. Jmenujef jen ti z nich : Záboje, Beneše Hermanova
a Ludiši a Lubora, kdežto by byl ml i nejmladší z nich, Jaroslava,

tím ochotnji zpomenouti, ím jasnji vyjde hned na jevo, že se v nro
nenávis k Nmcm nejpíkeji ozývá.

Vedle Nebeského nejvíce proslulí protivníci a obráncové RKho
však dopustili se v té píin i vážnjších a zejména takých omyl,
jejichž dolíením hodnovrn vyjde na jevo, jak neobyejn vynikal

Meinert nad kteréhokoli z mínných odprcv a obránc nejen histo-

rickými vdomostmi než i „literárním taktem a humanitní, ilou a jemnou

myslí, jaká se jeví v celé jeho úvaze" i dle Nebeského.^)

') as. mus. 1860. str. 16-2— 192.

') Djiny národu eského. I, 1, 9— 13.

3) as. mus. 1852. IV, 147. Zvláštního otisku str. 68. — Na str. 88 a 89
tohoto a na 167 i 168 onoho vyskytují se i doklady pedešlé zmínky mé
o Nebeském.
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Chvály té zasloužil sob Meinert nejvíce následující ástí úvahy

své : „Wir erhalten in der Koniginhofer Handschrift den Ueberbleib

einer Saramlung von Liedern, die wohl nur in der Absicht angelegt

wurde, mitten aus dem Strome des am Hofe, in Burgen, Stadten und

mit biegreichen Heeren (Rudolphs von Habsburg) eingedrungenen Deutsch-

thumes , Stimnien der VorAvelt und in ihnen Denkmahler der alten

Sprache und Sitte, des Dichtergeistes und Landesruhraes der Czechen

zu retten. Denn, dass sie mitunter das Andenken des durch Carl des

Grossen Eroberungssucht angefachten Deutschenhasses verewigen,

muss nicht eben die Auswahl dieser Lieder bestimmt haben, und gibt

ihnen iibrigens nur um so mehr geschichtliche Wahrheit ohne Gottlob

!

in die Gegenwart storend einzugreifen. Friede daher mit der Asche

des, wenn doch einseitigen, wenigstens nicht geschmacklosen Sammlers,

dessen Werk ein besseres Loos verdiente, als es leider! in der einzigen,

bisher bekannten Handschrift erfuhr" (str. 1).

Nejchytejší ze všech dosavadních odprc RKho, J. Feifalik,

naproti tomu vede sob vbec ve hlavním z útok svých na — vyšlém

ve Vídni 1860 pod titulem: Ueber die Koniginhofer Handschrift — tak

náruživ, že se nad tím už nejeden i z Nmc samých právem zarazil,

jako na p. ten anonymný recensent jeho, dle nhož *) „die Form der

Polemik Feifalik's sarkastisch und vornehm ist." Hlavn proto nediví

se on nic ani tomu, že proti Feifalikovi „auch Spottgedichte geschmiedei

wurden". Podobn odsoudil knihu Feifalikovu i A. Kunik, ^) slavný

akademik ruský, vyznávaje, že ona, svdíc o vzácné „naitannosti

avtora, proizvela neobyknovennoe vpeatlnie daže na mnogija, v drugich

sluajach kritieskija golovy. No progliadyvajušee mstami želnoe
raspoloženie, natiažki vo mnogich otdlbnych dokazatelF>stvach, i jazvi-

telbnaja nasmška, s Rotoroj on v nkotorych mstach razsmatrivaet so-

deržanie psen, ni v kakom slua negovoriat v polbzu bezpristrastija

avtora."

Dosti dkaz všech tch výitek najde každý nepedpojatý tená
už i v ukázce této.

Co se totižto zvlášt shody epických písní RKho s hlavním obsahem

a charakterem djin eských týe, té Feifalik bud ani netušil, bud
úmyslné nevážil jí sob tak, jak by byl ml, ponvadž poprvé nikdež

ani sebe slabji se nepokusil o dokázání toho, co ne jednou než do

tetice vyítá epikm RKho, vin je všecky z národní nenávisti k Nmcm.
Zejména dle strany 16 a 17 je prý v písních jejich „der Hass

gegen den Deutschen uberall durchschlagend." Na str. 104 pisvduje
F. tomu anonymovi, který prý mu pes to, že naskrze nic nedbal ani

na nejslavnjšího ze všech dosavadních kritikv esthetických RKho
a pekladatele Kytice, Gotha, „personlich sehr asslich auseinander

gesetzt hat, dass man um die unsterbliche Schonheit der Gedichte der

KH. HS. so recht und vollstandig zu cmpfinden, Bohme sein, bohmisch

fuhlen und wo moglich auch ein wenig die Deutschen verabscheuen

musse." Konen dle str. 121 a 122 teprv „im 19ten Jahrhunderte

') Hi^torische Zeitschrift von H. v. Sybel. 5 B. Munchen 1861. S. 563
') Zapiski imp. akademii nauki II. Sanktpeterburgi) 1862. str. 11.
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fand sich der Mann, welcher vollstándig gut gemacht hat, was das

Mittelalter in der Poesie natíirlich versaumen musste: er gab den Seinen

in der KH. HS. wirklich etwas eigenthiimliches, etwas gatiz besonderes,

etwas voli Nationalgefiihl und voli GroU gegen die fremden vrahy,
die Erzfeinde" ili proti Nmcm.

Výitky té nelze dokázati než jen tu, na kterou Meinert už

r. 1819 narazil slovem mitunter, ili že vlastn jen dva z epických

zpv Královédvorských opravdu mají Nmce v národní nenávisti a sice

nejmladší z nich, Jaroslav, o mnoho píkeji nežli Sdánie, které je

mu i vkem nejbližší.

Básník Jaroslava totiž i zjevn ubližuje Nmcm, vyítaje jim

verši 11— 39, jak to Fr. Palacký^) již 1829 r. právem odsoudil

„willkiirlich und gcschichtswidrig", že vraždou, spáchanou nad tatarskou

knžnou, Kublajevnou, a prvodem jejím zavdali píinu k ukrutným
bojm kesan s Tatary. Pozdjším badáním i to vyšlo již hodno-

vrn na jevo, že vlastn ruská knžna, vnuka Michala Vsevolodovie,

utíkajícího na západ ped Tatary, zaujavšími 1240 r. Kyjev, byla za-

vraždna u slezského msta Stedy. Hlavní svdek toho, letopis Vo-
lynský, ^) jmenuje ovšem i msto i vrahy výslovn nmeckými, ale nelze

mu díve bezpen pisvditi než bude dokázáno, že písnji roze-

znával Nmce od ostatních Evropan západních než nynjší lid ruský,

nazývaje ty všecky, mimo Poláky, Nmci, ^) a že dotený kroniká byl

prost vší nenávisti ke skuteným Nmcm. Ostatn již i z výše zpomc-
nutých Píspvk mých ke kritice RKho dosti jasn vysvítá, že není

naskrze pro zastavovati se nad práv dotenou neshodou Jaroslava

s politickou historií anebo vynímati ji zpod pravidla, které na p. už

i Horatius dobe hlásal tmito slovy: „Pictoribus atque poetis quid-

libet audendi semper fuit aequa potestas" (ad Pis, 9 et 10).

Sdánie naproti tomu, pokládajíc ústy knížete Zálabského ve v.

35—40 Nmce jen za úhlavní nepátele ech, jakými již i tehda dle

hlavního obsahu a charakteru djin eských skuten byli, osvduje
ovšem též velmi jasné vdomí národní, ale nedopouští se proti Nmcm
žádné kivdy. Co se pak chlouby Zdeslavovy ve v. 115 týe, ta, kdy
by i zcela marnou byla, nesvdila by pece o prudší nenávisti k Nmcm,
než na p. to svdectví Kosmovo, dle kterého ^) hrdinský Betislav

díve, nežli se odhodlal unésti Jitku, „perpendit innatam Teutonicis

superbiam et quod semper tumido fastu habeant despectui Slavos et

eorum linguam." Ponkud mén nevrazí na Nmce poslední z pokra-

ovatel Kosmových *) slovy : „Mos est Theutonicorum zelo nimio sae-

vire in Bohemos."
V Beneši dle Feifalika®) „íindet man Genus und Species des

Feindes beisammen genannt : Nmci Sasici". Tet ovšem pravda; ale

') Wiener Jahrbiicher der Literatur. B. 48, S. 147.
^) Polnoe sobrauie russkichi. ltopisej II. Sanktpeterburgi. 1843. str. VIII

a 177.
=•) Russia by D. M. Wallace. Leipzig 1877. II, 65.

*) Fontes reruin bohemicarum. II, 61.

^) I. 1. pag. 349.

*) Ueber die Kóniginbofer Handschrift. S. 16, Anm. 4.
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nelze ani o tom pochybovati, že jmenování Sašv i Nmci ani se vším

tím spolu, co jim dotená píse verši 13— 19 vyítá, nesvdí o ná-

rodní nenávisti než jen o lidské vbec, jakou se i osoby jedné a téže

rodiny kesanské mnohem astji a hroznji pronásledují vespolek,

než by smly, majíce milovati bližního svého jako sebe samy.

Fejíalik, nenarážeje nikdež ani sebe slabji na rozdíl ten, patrné

dává na jevo, že ho bud! neznal bu nechtl šetiti. Která z tch
alternativ podobá se více pravd, o tom a soudí jiní, majíce se spolu

zvlášf i nad tím zastaviti, že F. pokládá samo jmenování Sasík Nmci
za dostatený dkaz národní nenávisti nejen proti Beneši než i proti

estmíru a Jaromírovi, akoli se žádná z tch písní nijak netýká

Nmcv a prvá z nich ve vtší nenávisti má Luany, druhá pak Po-

láky než Beneš Nmce.
Píse o estmírovi totiž líí nám, mlíc o Nmcích úpln, jeden

z tch mnoha boj, jež od nepamti vlastn tak zvaným echm, osedlým

ve stedku této zem, a panovníkm jejich, Pemyslovcm, díve bylo

podstoupiti, nežli se domohli hegemonie nad ostatními z etných kmen
slovanských, bydlevších v téže zemi pod rozlinými jmény, ili nad
Dany, Dúdleby, Chrvaty, Luany, Pšovany a jinými,*) a než je pi-
mli konen i k tomu, aby se nelišili ani jménem od podmanitel svých.

Tm a knížeti jejich Neklanoví, nejen Kosmas ^) než i básník

Královédvorský nadržuje a sice ten o mnoho více, než bych nesml
opakovati pedešlé výitky tak, že on prudeji nenávidí nepátele cech,
slovanské Luany, než Benešv Nmce Sasíky.

Nejpatrnji vysvítá to pedn odtud, že básník estmíra echy
výslovn jmenuje Pražany a to ne jednou než tikráte : ve v. 65, 87
a 153 (dle 3 vyd. Koínkova), nepátelm jejich pak nemohl ani na

jméno tomu pimené pijíti, kdežto by je dle Kosmy byl ml aspo
Luany nazvati. V Beneši naproti tomu nepátelé ech slují výslovn

Nmci Sasíky, jak už výše eeno. Podruhé básník Benešv netupí

Nmc žádným pívlastkem pídavným, ve v. 11 estmíra naopak sluje

Vlaslav nadutým a spojenec jeho, Kruvoj, ve v. 29 škaredým. Konené
nedostává se Nmcm v Beneši (v. 13— 19) ani tolik a tak dtklivých

výitek, kolik a jakých nepátelm ech ve v. 5— 9, 21— 25, 29 až

32 a 47—51 estmíra.

Zbytek písn o Jaromírovi neobsahuje také žádné zmínky o Nmcích.
Bylali v zahynulé vtšin její jaká, dostávalo se v ní Nmcm, dle Fr.

Palackého ^) pomocníkm Jaromírovým, spíše chvály než hany jakékoli.

Poláci jsou totižto jist nejpíbuznjší echm ze všech ostatních Slo-

van mimo Moravany, Slezáky a Slováky. Pes to nenávidí básník

Jaromírv Poláky beze vší pochyby více než Benešv Nmce, ponvadž
ten, jak už výše eeno, netupí Sasík žádným pívlastkem pídavným,

onen pak ve v. 19 nazývá Poláky zlými a dle v. 55— 61 nemilosrdnji

jásá nad vyhnáním jejich z Prahy než Benešv nad porážkou Nmc
verši 74—76.

') Slovanské starožitnosti. I. V Praze 1837, str. 788—792. Ve 2. vydání

jejich sv. II., str. 460—467.
'•) Fi-ntos rornni bohem IT, 18—26.
') Djiny nár. Ces. 1, 1, 283—287.
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Nejstarší všech epických písní Královédvorských, Záboj, týká se

jist Nmcv, akoli jich nejmenuje tak ani jednou, ale míní je nej-

spíše slovem cuzí, o nmž jinde dokázati mám, že je téhož koene
s gothským thiuda, národ, lid, vyskytujícím se i ve složenin Giit-

thiuda, národ gothský; thiudisks^ gentilis ; s nm. deutsch a j. Nená-

vidí Nmce ovšem i básník Zábojv, ale celkem o mnoho mírnéji nežli

zejména nejbližší jemu vkem a jinými zvláštnostmi estmírv Luany.

Nejsnadnji pesvdí se o tom každý píslušný soudce, srovnali

zmínky o Ludkovi ve v, 107— 162 Záboje (též dle 3 vyd. Koínkova)

s tmi, které se týkají Vlaslava a Kruvoje v estmíru. Vytené z toho

výše znevažují Vlaslava s Kruvojem spolu potupnými pívlastky a Kru-

voje zvláš i výitkou zrady. V Záboji naproti tomu sluje vdce ne-

pátelský Ludk i výslovné hbitým a tak vrným pánu svému, že ho

básník neváhá jmenovati ústy Zábojovými „parohem na parohy králie"

(v. 107). Náhradou za to však opatil on i Ludka proti Zábojovi

následující nadávkou: „Aj ty zhovadilý, ty veliká potvoro hadov!"

(v. 139 a 140). Silným a udatným nenazval ovšem básník Ludka
výslovn ani jednou; ale pirovnávaje ho se Zábojem spolu k dubu

(v. 129 a 130) a dávaje se obma skoro celý den potýkati vespolek,

patrn peje Ludkovi i té cti, že by ho Záboj nebyl pemohl, kdy

by se marné byl domáhal i ped soubojem samým zvláštní pomoci boží.

ídil se tedy básník Zábojv výten známým výrokem, dle nhož
„virtus etiam in hoste laudanda est" ili že udatnost i u nepítele je

chvály hodná.

Josef Jireek ') rozeznává sice proti Feifalikovi národní nenávis

od lidské, ale hlásá pravý opak mínní Feifalikova o ní ili to, že

bychom v epických písních Královédvorských darmo pátrali „nach Aus-

drucken, woraus man, ohne ungerecht zu sein, einen Hass gegen das

Deutschthum, gegen das deutsche Volk zu folgern vermochte" anebo že

skladatelm tch písní „jeder Feind gleich galt, mochte er nun ein

Tatare oder ein Bóhme, ein Deutscher oder ein Pole sein."

Jaroslav a Sdánie totižto skuten mají Nmce v národní ne-

návisti dle pedešlých dvod, a tch nelze tak odiniti, jak se toho

J. Jireek domáhá, mle na míst díve vyteném o Sedání úpln a pe-
stávaje strany Jaroslava na této otázce: „Warum unterlásst es Herr

Feifalik zu rugen, dass der Dichter des Jaroslav beim Tataren die

feindliche Gesinnung von der Nationalitát nicht unterscheidet?"

Otázkou tou dotýká se J. Jireek národní nenávisti jakožto d-
kazu toho mínní Feifalikova,'*) že epické písn RKho nepocházejí od

prostonárodních básník staroeských než od impostora, jehož umní
básnické „auf das eindringlichste an die philisterhafte Schulásthetik

aus dem Anfange unseres Jahrhundertes erinnert und auf Bekanntschaft

mít altclassischen Mustern hinweist."

') Die Echtheit der Kóniginhofer Handschrift. Kritisch nachgewiesen von

Jos. und Herm. Jireek. Prag 1862. S. 60 und 61. Jen str. 144-180
té knihy pochází od Herinenogilda dle sv. I, str. 441 Rukovti k djinám
literatury eské, vydané od Josefa.

>) Uiber die KH. S. 105.
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Hned po pedešlé otázce totiž doráží J. Jireek na Feifalika tím,

že prý „dle opischen Gedichte der K. H., in deneii allein der Deutschen

erwáhnt vird, sind keine Bauernlicder." Jen ti z tch písní výslovn
se týkají Nmc a sice: Beneš, Jaroslav a Sdánie. Záboj nejmenuje

sice Nmc tak ani jednou, ale týká se jich jist i dle J. Jireka
samého (1. 1. pag. 7 et 8).

Srovnává se tedy týž pán s F. aspo v tom, že práv jmenované
písn nepocházejí od prostonárodních básníkv, a ml na pedešlou
otázku svou aspo potud, pokud se ona Jaroslava samého týe, tím

ochotnji odpovdti, cím patrnji osvduje skladatel té písn ve v. 11

až 39 tak jasné vdomí národní již i svou nenávistí k Nmcm, jakého

jsou víc anebo mén schopni jen lidé, vynikající osvtou a vzdlaností

nad prostonárodní básníky vbec. Krom toho poal Fr, Palacký ^) již

1829 r. dokazovati, že dotený básník „kein Plebejer war, sondern

ein durch seine Stellung in der Gesellschaft so wie durch Bildung

ausgezeichneter Mann gevvesen sein muss," a sice zvláš i proto, po-

nvadž on „die Mongolen zwar wild und grausam, aber keineswegs so

unmenschlich und so monstros schildert, als sie sich das V o 1 k in

Europa vorzustellen pflegte."

Ale J. Jireek neodpovdl nijak na svou otázku, aniž naráží

kdo na práv vytené verše Jaroslava, hlásaje proti nim a proti Sedání,

že bychom v RK marn pátrali po stopách anebo dkazech národní

nenávisti k Nmcm. Že se však každý snadno mže pesvditi o dotené
nenávisti epických písní RKho i dle kteréhokoli z hojnýcli peklad jejicli,

mohl by nkdo, nevládna s dostatek patinými vdomostmi, dospti ko-

nen i k následujícímu podezení : když ani tak na slovo vzatý obránce

RKho jako J. Jireek nedovedl eené nenávisti proti Feifalikovi ospra-

vedlniti než jen zatajiti, velice se podobá pravd, že je RK falsifikátem.

Já nemám žádného z epických zpv jeho za „Bauernlied", smý-

šleje o pvod jejich tak, jak jsem to již v úvod k ukázce této ze-

vrubnji vyložiti slíbil. Jsem tedy též povinen odpovdti na otázku,

kterou J, Jireek na F. doráží strany Jaroslava, a neváhám naskrze

nic vyhovti své povinnosti takto : básník Jaroslava nerozeznává u Tatar
nepátelského smýšlení od národnosti nejspíše proto, aby nenávis jeho

k Nmcm jasnji vyšla na jevo.

Jsa toho mínní, neobávám se zhola nic o RK hlavn proto, že

rýmovaná poesie staroeská více nevrazí na Nmce než epické zpvy
Královédvorské a že bychom ty mli aspo s historického stanoviska

bráti v podezení, kdy by se v nich hlavní obsah a charakter djin

eských, ustaviný spor a zápas živl eských s nmeckými, nijak

neozýval.

O prvé z tch pravd mohl se Feifalik už i o rok díve, než

kniha jeho „Uber die KU" vyšla, pesvditi, kdy by byl náležit

srovnal epické zpvy RKho strany nenávisti k Nmcm aspo s Le-

gendou o sv. Prokopu a s tmi z ostatních rýmovaných básní staro-

eských, o kterých se zmiuje, hled ve prvé ze svých „Studien zur

') Wiener Jahrbucher der Liter. B. 48, S. 148.
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Geschichte der altbohmischen Literatur" dokázati, že ona Legenda byla

za Pemysla Otakara 11 složena a to nejspíše mezi r. 1271 a 1278.

Hlavní dvod mínní toho zní ^) doslovn takto : „Was auf jene

Zeit Ottackers 11. in unserem Gedichte zu weisen scheint, ist vor allem

die Eingenommenheit gegen die Deutschen, welche der "Verfasser, der

in seinem Helden neben dem Heiligen vorzuglich den bóhmischen
Staramgenossen (co jáz vám chci povdieti o ddic evi slovenském
181, 2. 2. svatý Prokop jest slovenského roda 182, 2) betont,

iiberall zur Schau tríigt (208, 4. 5. 209, 18) und die jámmerliche

Rolle, welche die Deutschen in dem Gedichte spielen (vgl. den ganzen

Schluss von 208, 4 an, besonders 208, 30. 34. 209, 25. 26. 210,

14 ff.) ; die Grundlage fíir seine Ausfálle fand der Dichter zwar schon

theilweise wenigstens in seiner Vorlage, aber sie erscbeinen bei ihm

iiberall hochst charakteristisch gesteigert und erweitert. Man wird mir

einwenden, dass diese Abneigung gegen das andere Volk eigentlich gar

nie aufhorte, und ich gebe es zu ; aber sie war zu Ottacker's Zeit, wo
man bei der Gesinnung des Konigs wahre Gefahr fíir die bohmische

Nationalitát erblickte, allgemein und trat damals bei jeder Gelegenhoit

und oft ganz eigenthíimlich hervor; sie spricht sich ebenso im Ale-

xander aus, zwar auch in der Reimchronik des sogenannten Dalemil,

die spáter niedergeschrieben ist, dercn Verfasser aber mit seinen Jugend-

erinnerungen, mit seinen Sympathien und Antipathien jedesfalls noch

in die Zeit Ottacke's hinaufreichte. Bemerkcnswerth scheint mir auch

zu sein, dass in unserer Legend der grollende Geist fur seinen Zorn
iiber die in sein Kloster eingedrungenen Mónche keine ausdrucksvoUere

Worte finden kann, als dass er sie hochst veráchtlich ,hergelaufene

schándliche Ungern' (vy jste odkuds hanební Uhrové 210, 7) schilt;

die Verheerungen, welche die Ungern wáhrend der Kriege mit Ottacker

iu des Konigs Landen anrichteten, kónnen unserem Dichter nicht un-

bekannt geblieben sein, sie mochfen ihm eben noch frisch im Gedácht-

nisse haften, und gerade die letzt angefiihrte Stelle acheint mir im

Zusammenhange mit dem friiher Gesagten vollstándig geniigend, um
unsere Legend in die Zeit zwiscben den Ungerkriegen Ottacker's bis

etwa zu des Konigs Tode zu setzen."

Pod . 6 pipomíná F. ke slovm „ganz eigenthíimlich" zvláš

i toto ješt: „So macht der Verfasser der Anselmuslegende, welches

Gedicht nach einer lateinischen Vorlage gearbeitet ist und wenigstens

in seiner álteren Recension, von der ich Fragmente kenne, noch ins

13. Jahrhundert gehort, bei Erzáhlung von Judas' Verratbe die mali-

tiose Bemerkung : einige behaupteten, der geldgierige Judas sei ein

Deutscher gewesen (Judáš byl taký lakomec, nkteí chtli, by byl

Nmec. Starobylá sklad. 3, 130. Z. 37. 38)."

') Sitzungsberichte der phiksophisch-hist. Classe der k. Akademie derWissen-

schaften. 30 B. Wien 1859. S 419 u. 420. Prvým z arabských ísel pi-

daných k citovaným veršm Legendy, míní F. sloupce a druhými ádky
svazku I. Výboru z literatury eské, vyšlého 1845 r. Ve Hradeckém ruko-

pise, vyšlém péí A. Paterý v Praze 1881, stojí Legenda dotená na str. 2

do 76 a verše, kterých se F. dokládá, pod . 2, 3, 29, 981, 982, 1007,

1011, 1032, 1039, 1040, 1058, 1065 a násl.

OSVÉTA 1885. H. Q5
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Zevrubnji zpravil nás o tom F. o rok pozdji ve tvrté ze svých

Studií, vyšlé ve 33 sv. Zpráv výše citovaných, o práv dotené Legend
a moravském zbytku jejím zvlášt následujícími slovy (str. 230) : „Die

erste der drei Stellen des Gedichtes die einiges Interesse bieten und
zu den wenigen Fallen gehoren, wo der bohmische Reimer, der sonst

auf das genaueste seiner Vorlage folgt, sich freier bewegt und sogar

einen Zusatz zu seiner Quelle wagt, ist Zeile 37—43, wo sich des

Dichters Nationalitat so scharf hervor hebt, wie ich darauf schon bei

anderer Gelegenheit hinwies

:

Judáš byl taký lakomec
(neteí tomu chtli, by byl Nmec),
tch penz kak byl zazel, tak jich žádal,

jinak jich nemoha mieti svého boha za n prodal;

hier hat die lateinische Legend (S. Anselmi opera, ed. Gr. Gerberou,

Lutetiae Parisiorum 1721, pag. 488'*) natiirlich blos: Judas vero ita

avarus fuit^ quod quando denarios vidit, Chrístum pro eis vendidit."'

Výkladem tím zavdil se nám F. jen o nkolik msíc díve, než

kniha jeho o RK vyšla. Asi o dva roky pozdji a sice dne 30 ervna
1862 r. zemel nejspíše souchotinami, nedosáh zcela ješt ani 29 rok
veku svého. Souchotiny, jak vbec vdomo, hrozn lomcují tlem a

duchem i tak starých lidí díve, než je pipraví do hrobu. Podobá se

tedy ponkud pravd, že tou strašnou nemocí i výtené schopnosti

ducha Feifalikova již do 1860 r. mnohem víc ochably, než by ješt
byl mohl ve knize své o RK tak opravdu lidsky a dvtipn zachovati

se k epikm téhož rukopisu strany nenávisti jejich k Nmcm, jak to

Meinert už o 41 rok díve dovedl, akoli jist neznal tolik rýma
staroeských, úžasn vynikajících nenávistí svou k Nmcm nad epiky

Královédvorské, kolik nám jich F. vyetl a ponkud i objasnil slovy výše

vytenými ze Studií jeho.

Pes to nedopál F. epikm Královédvorským dle dvod pede-
šlých ani tolik šetrnosti v té píin, kolik se jí obyejn i nejvtším
zloincm dostává, t. j, aby byl epiky RKho dív aspo vyslechl, než

je odsoudil; kdežto by byl ml nenávis jejich k Nmcm nejen stou,

o níž u rýmá staroeských pedchozí výpisky ze Studií jeho nedají

nikomu pochybovati, než i s hlavním obsahem a charakterem djin
eských náležité srovnati a beze všech rozpak vyznati pedn to, že

vlastn jen dva z epik Královédvorských opravdu mají Nmce v ná-

rodní nenávisti, ale i nejmladší a nejprudší z nich, skladatel Jaroslava,

mén než na p. vrstevník jeho, tak zvaný Dalimil, a ti i dle F. samého
nejspíše knéží, od nichž rýmované Legendy o sv. Prokopu a Anselmovi

pocházejí.

Po druhé byl by ml F. epické písn RKho pokládati za pode-

zelé aspo z historické strany, kdy by i nejmladší z nich byly prosty

vší nenávisti k Nmcm, ponvadž se F. 1859 r. nejen slovy než

i skutky znal ku všem tm pravdám, kterým by epikové eení takoka
makav odporovali, kdy by ani nejmladší z nich nijak nemli Nmc
v nenávisti.

Zejména byl sob F. roku 1859 jist vdom hlavního obsahu

a charakteru djin eských, ponvadž ve prvé ze svých Studií výslovn
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vyznává zvláš i to, že nenávis ech k Nmcm „eigentlicb gar nie

aufhote" a že ona za Pemysla Otakara II byla „allgemein und trat

damals bei jeder Gelegenheit und oft ganz eigenthumlich hervor."

Dále zpomínaje tamže výslovn i Dalimila, nepochyboval F. ani

o tom, že nenávis rýmar staroeských k Nmcm po smrti Pemysla
Otakara II nepestala, než i tak úžasn jí pibylo, jak nám to již

i Dobrovský ^) hodnovrné vylíil, soud o Dalimilov kronice takto :

„Nie hatte der bóhmische Nationalhass gegen die Deutschen einen so

bohen Grád erreicht, als ihn hier der Dichter schildert. Gross und
tapfer sind seine Helden, die bóhmischen Herm und Ritter, wenn sie

die Deutschen aus ihrem Vaterlande hinausjagen; klein und ohnmáchtig
die Konige, wenn sie deutschen Rathen Gehor geben. Heftig und grob
ist sein Schimpf auf Deutsche, die er fiir erklárte Feinde des bóh-

mischen Ruhms, der bóhmischen Nation und Sprache ansieht, und sie

durchgangig tur die Urheber alles Unglcks hált." Pisvduje tomu
zejména i Fr. Palacký, ujímaje se Dalimila "^j jen proti této výitce
Dobrovského, opakované, jak níže dokáži, od Meinerta: „Luge und
Erdichtung nahm er zu Hlfe, um sie allen Bohmen noch verhasster zu

machen, als sie es seit Ottokars Niederlage schon waren."

Konen nezarážeje se 1859 r. nijak nad nenávistí rýma staro-

eských k Nmcm, patrn dává F. na jevo, že sob byl vdom i té

pravdy, která vtšinou slovy Fr. Palackého a J. KoUára ^) takto zní

:

„Literatura každého vku a národu" vbec a poetická zvlášt „bývá
nejvrnjším zrcadlem duchovní jeho innosti," ponvadž „básníci obje-

vují se co kvt národa, jsouce duchem jeho nejvíc oživeni a proniknuti."

Kdy by tedy epikové RKho byli prosti vší nenávisti k Nmcm,
odporovali by takoka raakav všem práv konstatovaným pravdám, a

práv proto byl by je ml F. aspo s historického stanoviska pokládati

za podezelé.

Oni však nejen neodporují žádné z konstatovaných pravd, než

i tak pragmaticky se srovnávají se všemi temi, že ím je který z nich

bližší vkem Dalimilovi, tím více nevrazí na Nmce a naopak; ale

i nad nejmladšího z nich, skladatele Jaroslava, vyniká tím vrstevník

jeho, '*) Dalimil, opravdu tak úžasn, jak se o tom každý, koho se

týe, i sám snadno pesvditi mže, srovnali na p, jen kap. 66 a 67
Dalimilovy kroniky, libující sob zvláš i v uezávání nosv a uší n-
meckých, s verši 11—39 Jaroslava. Zištnost, vytená v tch Nmcm,

') Gesch. di r Bóhin. Sprache imd altem Literatur. 2 Ausg. S. 146 u. 147.

^) Wiiniigum; der alten bóhm. Geschichtschreiber. Prag 1830. S. lOíS— 11 o.

) Djiny nár. es. IV, 1, 375. — Uber die literarische AVeciiselseitigiíoit

zwisciion den vorschiedeueii Stáinmeu und Mundarten der slaw. Nation.

2 Aiifl. S. 21. V eském peklade, vyšlém od J. S. Tomíka v Pra/i;

1853, na str. 44. — Ostatn viz i dále následující mínní Meinertovo a
Pypiiiovo o téže vci s §. 4 mého Brusu spolu.

*) Tak jsem nazval uba ty l)ásníky již po druhé hlavn proto, že Dalimil,

jak už ode dávna známo, brzo po 1314 r. zemel, báse o porážce Tataríi

pak nebyla hned po 1241 r. složena a zachovaný zbytek RKho vbec
nebyl psán na konci XIII. století, jak to uu znaná vtšina spoleníku
mých podnes ví, než teprva za druhé tvrti XIV století. Dkazy všeho

toho vyjdou na jevo z patiných ástí obrany jeho.

65*
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patrn též o mnoho menší než ta, ze které je Legenda o sv. Ansel-

movi zcela „willktirlich und geschichtswidrig" viní. Konen nelze za-

pírati ani toho, že legendista sv. Prokopa prudeji nevrazí na Nmce
nežli skladatel Jaroslava.

Pes to prese všecko neosvdil F. ve knize své o RK nikdež
ani tolik literárnohistorického taktu, aby aspo s Dalimilem byl srovnal

epiky RKho ve píin nenávisti jejich k Nmcm díve, nežli se jal

osoovati je všecky z té dle pedchozích dkaz tak nespsobn, jak
se toho neostýchají jen lidé, nemohoucí anebo nechtící chápati a šetiti

ani sebe jasnjších a jistjších pravd a práv.

J. Jireek ^) doložil se ovšem i Dalimila proti F. a sice takto

:

„Bei den bis auf die letzten Pemysliden nicht eben wohlwollenden tíe-

ziehungen Deutschlands zu Bohmen konnte eine feindliche Gesinnung
gegen die Deutschen um so weniger uberraschen, als man deren Poten-

cirung in dem fast gleichzeitigen Dalimil gar nicht verwunderlich íindet.

Avšak „die nicht eben wohlwollenden Beziehungen Deutschlands zu

Bohmen" a pirozený plod jejich ili „die feindliche Gesinnung der

Bohmen gegen die Deutschen" netrvaly jen „bis auf die letzten Pe-
mysliden" než, jak to již i F. dobe vyznal, „sie horten eigentlich

gar nie auf." Lomcují ony bohužel obma zápasníky podnes a sice

tak hrozn, že jist my pijdeme na mizinu, nedovedemeli vynaložiti

na obranu národního života svého mnohem více mravní a duchovní síly

ili pravé osvty a vzdlanosti, nežli jsme jí podnes dali na jevo ve

píin RKho, o nmž už i povstný anonymus ^) vyznal na konci útoku

svého na toto: „Dieser Rest alter Dichtungen wáre, wenn echt, ein

Rechtstitel auf eine hohere Achtung vor dem Kulturleben der

Nazion in einer roheren Vorzeit." Dle Feifalika^) pak „die Gesange
der KH. HS. fanden in der That nicht nur Anklang, sondern auch

Nachahmung, sie iibten ihren Einfluss auf die Verjungung der Literatur,

und zwar, wie man anerkennen muss und was ein wahrhaftes, wenn
auch vielleicht uiibeabsichtigtes Verdienst ist, in wohlthátiger Weise,

weil sie auf das Nationale zuruck wiesen." Konen Fr. Palacký*)

již 1848 r. i nkolika píklady dokázal, že „slabý národ hynul do-

týkaje se silného, a silný podléhal opt silnjšímu ; avšak síla duchovní

i mravní vítzívala konen nad tlesnou."

Pes ty a níže pod . 3 vytené momenty, svdící o veliké

dležitosti RKho, nedostalo se podnes ani epikm jeho ve píin
nenávisti jejich k Nmcm podstatn lepší obrany od té, kterou se

nám rodilý, Nmec, Meinert už 1819 r. zavdil, akoliv ochotn sluší

pisvditi i následujícím výrokm mým o nm.
Meinert znal jen jednoho ze staroeských rýma, nevražících

na Nmce, a sice Dalimila dílem po tom úsudku Dobrovského, kterému

jsem nahoe místa dopál, dílem po staronmeckých pekladech, z nichžto

rýmovaný vyniká ovšem i vkem i vrností nad prosaické tak, jak to

') Die Echtheit der KH. S. 60 u 61.

-) Tagesbote aus Bohmen 1858. Nr. 310.
=•) Uiber die KH. S. 123.

*] Djiny nár. es. I, 1, 9 a 10.
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Fr. Palacký ^) již 1830 r. zevrubnji vyložil. Legenda o sv. Prokopu
a kapitulná o sv. Anselmovi byly sice již do 1819 r. V. Hankou vy-

dány, ale Meinert, neznaje staroesky, sotva vdl co uritého o ne-

návisti jejich k Nmcm, když o ní i Dobrovský ^) ješt zcela mlí.

Konen nezmínil se M. o Dalimilovi v úvaze své o RK nikdež ani

slovem. Ale v té její ásti, které jsem se naposledy doložil, ml M,
beze vší pochyby Dalimila na mysli a sice tak znamenit, že je plnou

mrou hoden všech pedešlých a následujících chvál.

Aby o tom žádné pochybnosti nezbylo, máme konen srovnati

ješt Meinertovo mínní o Dalimilovi a epicích RKho ve píin ne-

návisti jejich k Nmcm s tím, k nmuž nejvíce proslulý z dosavadních

historik literatury slovanské vbec a eské zvláš, A. N. Pypin, dospl.

Úvahou svou o RK zavdil se nám Meinert o dva roky díve,

než odsouzením Dalimilovy kroniky i výslovn dal na jevo všecky ty

vdomosti a schopnosti, kterých hlavn bylo teba k náležitému po-

chopení a posouzení nenávisti epik Královédvorských k Nmcm.
Co se pedn hlavního obsahu a charakteru djin eských týe,

toho sob byl M. tak jasn vdom, že dovedl už i hlavní píiny jeho

celkem správn vyložiti. Krom toho znal on a ml po každé na
zeteli s dostatek i pirozenou spojitost literárného psobení s ostat-

ními výjevy života národního.

Dosti jasn a hodnovrn svdí nám o tom o všem už i po-

átek mínné úvahy o Dalimilovi, vyšlé ^) pod titulem : „Die bóhmi-
schen Geschichtschreiber des ersten Zeitraumes", znje co do podstaty

takto : „Der sogenannte Dalimil enthált niinder die Geschichte des

Volkes als ein Gewebe von Erdichtungen und Lúgen uber dieselbe,

und ist durch den glúhenden Deutschenhass, den es athmet, wie durch

den Eindruck, den es machte, das eigenthumlichste und in so fern das

merkwurdigste Zeitbuch der echen. Woher diese feindselige Stimmung
gegen ihre Nachbarn ? Entstand sie erst im vierzehnten Jahrhundert

oder hatte sie, láugst vorbereitet, damals nur jenen Hohepunkt er-

reicht, au dem sie, da die gelehrten Hervorbringungen eines Volkes

immer nur der Wiederschein seines innersten geistigen Lebens sind,

mít einer Art von Naturnothwendigkeit, durch einen beredten Mund
znm Ausbruche kam?"

Pisvdiv poslední z tch alternativ a sice hlavn z ethnolo-

gických a historických píin, odsuzuje Meinert Dalimila konen takto:

Jan Lucemburský, zavítav do cech, octnul se mezi dvma velikými

stranami politickými, z nichžto prvá, „die gemássigten Mánner von

Johann's Jugend erwarteten, dass er einigermassen in den Geist seines

neuen Volkes hineinwachsen und es demgemáss lieben und beherrschen

werde ; wáhrend seine Abkunft und Erziehung in uberspannten Kopfen
der standischen Partei fur den vólligen Untergang einheimischer Sprache,

Sitten und Gewohnheiten Besorgniss erregte. Zu den letzteren gehórte,

und das als ihr Sprecher, der sogenannte Dalimil, der sein gereimtes

') Wíirdigung der alten bóhm. Geschichtschreiber. S. 102.

^) Gesch. der Bóhm. Sprache. 2 Ausg. S. 124, 391 u. 392.

3j Wiener Jahrbtteher der Literatur. 15 B. 1821. Anzeige-Blatt S. 38—40.
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Zeitbuch mit ernsten Warnungen an den jungen Konig schliesst. Aber
gesetzt auch, diesem sei es durch einige iibersetzte Stellen im Vorbei-
gehen bekannt geworden, so war eine Schmabschrift auf die Deutschen
wohl wenig geeignet, ihn dem ecbenthume zu gewinnen. Dagegen
ergriff sie mit aller Gpwalt schwármerischer Vaterlandsliebe, mit allem

Zauber der Muttersprache und eines ziemlich fliessenden Reimes die

gereizten Gemuther der Eingebornen, blieb zwei Jahrhunderte Lieblings-

buch, und kann eben so gut die Trompet des Hussitenkrieges als die

Hauptquelle abgescbmackter Fabeln genannt werden, die so lange die

bohmiscbe Geschicbte entstellten."

Meinert, smýšleje tak o Dalimilovi, ubližuje mu ovšem též po-
nkud; ale zcela má pravdu, dávaje implicite na jevo, že vedle Dali-

mila bylo nkolik i takých rýma staroeských, kteí mnohem více

nevrazili na Nmce než epikové RKho. Dva z nich, skladatelé Legend
o sv. Prokopu a Anselmovi, skuten se objevují takými dle pedešlého
výkladu. Meinert o nenávisti jejich, pominuté mlením i od Dobrov-
ského, sotva vdl co uritého; ale dovtípiv se jí a mv ji s Dalimi-
lovou spolu tak na zeteli, jak toho práv bylo teba k náležitému

pochopení a posouzení jejímu u Královédvorských epik, vynikl opravdu
slavné i nad Pypina.

Ten ovšem též úpln mlí o Meinertovi, ale shoduje se s ním
podstatou smýšlení svého nejen o hlavním obsahu a charaktere djin
eských než i o pirozené spojitosti literárného psobení s ostatními

výjevy života národního vbec a eského zvlášt, hlásaje hned s po-

átku své historie literatury eské') toto: „ešskaja literatura, odna
iz pervostepennych literatur Slavianstva , imet znaenie ne tolhko

v sredé sobstvenno slavianskich otnošenij, no i bole širokij interes

obše-istorieskij, kak samyj národ ešskij okázal silbnoe i blestiašee

vmšateltstvo v sudbby zapadno evropejskago prosvšenija. No i krom
atogo vsemirno-istorieskago interesa, kotoryj polagaet centr tiažesti

ešskoj žizní na epoch Husa i husitov, v sredé otnošenij slavianskich

ešskaja literatura liubopytna kak otraženie istorii plemeni, postavlen-

nago v neposredstvennuju sviazt i borbbu s Germanstvom, otasti

podiniajasb posldnemu, no, s drugoj storony, uporno otstaivaja na-

') Istoria slavianskich-B literatura. Sanktpeterburgt 1879— 1881. str. 783
do 787. V eském peklade, vyšlém od A. Kotíka v Praze, sv. II, str.

267 do 270; v nmeckém T. Pecha, vydaném v Lipsku, svazku II ás 2,

str. 1 do 6 V list psaném Pechovi a vytištném „statt eines Vorworts"
tamže (sv. II, . 1) vyslovil se Pypiii o pirozené spojitosti literárného

psobení s ostatními výjevy života národního na str. XXII mnohem uri-
lji nežli nad arou citovanými slovy „otraženie istorii jjlemeni", a sice

takto: „Die Geschichte der Literatur eines Volkes oder eines Stammes
ist die Geschichte seines innern Lebens, seiner geistigen und poetischen
Thátigkeit, seiner nationalen Ideále." Nemohu mlením pominouti ani

toho, že ve své transkripci citát ruských mimo tituly knih úmysln vy-

) echávám literu 'b, kdekoli je zcela zbytenou. Více dvodu toho vy

ložil jsem už r. 1867 (l)e contiguarum cousonantium mutatione in linguis

slavicis. pag. 99, ann. 132). Že jim nejeden z nynjších spisovatel
ruských už i skutkem pisvduje, to hoduovrn vysvítá najm z Ru-
ského filologického vstníku, jenž od 1879 r. vychází ve Varšav a mnoho
lánkv obsahuje bez dotené litery.
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cionalhiiujii samobytnostb." Krom toho „možno prý priniatb s bolbšim

vérojatiem, to eše za dolgo do istorii dostovrnoj Slaviane ešskie

byli vo vražd i vojnách s Gennancami." Konené táž „borbba dvuch

plemennych stichij napolniaet ešskuju istoriju i do nastojašej mi-

nuty" tak, že se prý hlavní momenty její nejlépe hodí k rozdlení

djin eských ve ti doby a k uznání husitské z tch za nejslavnjší.

Co se pak rýma staroeských týe, nenávis jejich k Nmcm
mohl Pypin beze vší pochyby mnohem snadnji srovnati s ozývající se

z epických zpv RKho a dokonaleji rozeznati tu od oné než Meinert

a sice hlavn z následujících píin.
Podnes neznáme více staroeských rýma, nevražících víc anebo

mén na Nmce, nežli tyi a sice hlavn pro tu hroznou zkázu, která

literaturu naši za válek husitských a po bitv na Bílé Hoe, jak vbec
vdomo, potkala a Pypina pece tak úpln chladným nechala, že na

ni, broje proti RK, nikdež ani sebe slabji nenaráží. Nenávis prvého

z dotených rýma, Dalimila, k Nmcm odhalili již Dobrovský, Meinert

a Palacký aspo potud, že Pypin jist nepoteboval vynaložiti žádné

zvláštní píle na to, aby mohl ochotn pisvditi Meinertovi tak, že

Dalimil ve mnohem vtší nenávisti má Nmce než kterýkoli z epik
RKho. Na Legendy o sv. Prokopu a Anselmu pak posvítil Feifalik už

i ve prvé ze svých Studií, citované mnou nahoe, též dkladnji, než

by Pypin nebyl mohl a ml aspo zaraziti se nad nenávistí jejich

k Nmcm a sice tím žalostnji, ím se více podobá pravd, že ob
pocházejí od knží, kteí byli zvlášt povinni povzbuzovati rodáky své

k lásce kesanské nejen slovy než i skutky. Druhé z Feifalikových

Studií, týkající se Legendy o p. Marii, dokládá se Pypin ^) výslovné.

Znal tedy nejspíš i prvou z nich a, rozumje i staré eštin s dostatek,

mohl i dle ní samé nabyti úplné jistoty o tom, že i Legendy o sv. Pro-

kopu a Anselmovi urputnji nevrazí na Nmce než kterýkoli z epických

zpv RKho.
Pes to prese všecko staví se P. neutrálným anebo vlastn na-

držuje Feifalikovi proti Meinertovi, líe na konci úvahy své o dosa-

vadním sporu o staroeské památky'^) bílé erným a erné bílým takto:

„Ksli daže ne predršatb teperb okonatelbno voprosa o proiz-

vedenijach, kak 'Sud Liubušin', Kraledvorskaja Rukopisb, glossy 'Mater

verborum' i t. d., to možet pokazatbsia stranným, istorieski ne lo-

ginym, to drugie pamiatniki ešskoj stariny ne predstavliajut ili niego,

ili málo pochožago na to rzkoe nacionalbno-patriotieskoe napravlenie,

kotoroe zamaetsia v zapodozrénnych pamiatnikach, na bogatstvo ich

archaieskich vospominanij i ich poazii. V samom dle vn atich za-

podozrnnych ili vpoln obliennych pamiatnikov ešskaja literatura

ne predstavliaet ni takich opredlennych predanij nacionalbnoj drevnosti,

ni takich jarkich zajavlenij nacionalbnoj (imenno protivo-nmeckoj)

iskliuitelbnosti, ni takogo obilija svoenarodnoj iioazii, i, naprotiv, pred-

stavliaet mnogo svidtelbstv, to germano-latinskija vlijanija pronikali,

i uže izdavna, vo vsé otásli pisbmennosti. Pravda, i v literatue podlinnoj

') Tamže str. 882, u Kotíka str. 297, u Pecha str. 52 a 53.

-) Str. 820 a 821, u Kotíka str. 295 a 296, u Pecha str. 50 a 51.



1028 M. Hattala:

bývali nacionaltno-patriotieskija zajavlenija, kak u Dalimila; no ati

zajavlenija i rdki i ne tak silbny, a vo všem ostalbnom riadu drugicli

pamiatnikov ne sochranilosL otgoloska ni togo uvstva svoej národnosti,

oent pochožago na novjšuju tendencioznostb, ni toj poatieskoj ro-

mantiki, kakija nachodim v 'Sud Liubuši' i Kraledvorskoj Rukopisi,

ni toj mithologii, kakuju uznaem iz 'Mater verborum', i pro. Naprotiv,

my vidim, to v 9ti samye veka spokojno i pokladlivo prinimajutsia t
formy i soderžanie, kakija imla voobše zapadnaja srednevkovaja lite-

ratura; ne vidim slda kakoj-nibudb borbby meždu dvumia litera-

turnymi 'školami', kakija predpolagajutsia v atu epochu ešskimi isto-

rikami i kotoryja predstavlialisb, po icii mnniju, s odnoj storony

Kraledvorskoj Rukopisbju, s drugoj — podražanijami zapadnoj ro-

mantik."

„Die Darstellung Pypin's ist bisweilen etwas journalistisch ge-

fárbt." Tak se ozval A, Schleicher ^) už proti prvému vydání Pypinovy

historie, vyšlému též v Petrohrad 1865 r. pod tímto titulem: Obzon^
istorii slavianskichTb literaturij. Spsob vypravování jeho však hoden
jest i mnohem dtklivjší výitky, ponvadž i vtšina noviná beze

vší pochyby mnohem bedlivji dbává o dkazy svých mínní než P.

i ve 2 vydání své historie.

I tím totižto vane a vládne bez mála pravý opak toho ducha,

kterým jsou nejkrajnjší slavianoíilové ruští nadšeni, pohrdajíce víc

anebo mén náruživ vší cizotou vbec a výsledky západní osvty
zvláš, akoli se proti tomu nevšedn hodí již i následující výrok

Fr. Palackého :
'-*) „Duch jak osob tak i národv zakrsává, zaklet jsa

do tsného a jednotvárného kalu všednosti; naproti tomu kísí a zmáhá
se dotýkáním, pemáháním a zažíváním rozmanité cizoty, ježto šíí

obzor i povyšuje rozhled myslný, a kladouc do duše vždy nové zárodky

myšlenek, chová i zotavuje v ní napoád innost ušlechtilou."

Krajní západníci ruští pak i tak nezízen dychtí po cizot, že

s urputností každému odrodilci víc anebo mén vlastní opovrhují na

mnoze i sebe lepšími vcmi domácími k vli cizím i sebe horším, ty

velebíce, ony pak hanobíce píležit i nepíležit. Hoce stžoval sob
na to na p. i P, J. Šafaík ^j už 1837 r. slovy nadšeného pvce Slávy

dcery a já jsem neváhal pisvditi mu *) ve píin tak zvané graždanské

cyrillice.

Pypin má se ovšem i k RK ponkud slušnji, váže ho sob
na p. z poetické strany i ped slovy výše citovanými mnohem více

než rýmovaných básní západník staroeských ; ale nadržuje tm též

nade vši míru a slušnost, nedoprav odprcm jejich, slavianoíilským

epikm RKho, ani tolik šetrnosti, kolik se jí obyejn i nejvtším zlo-

incm dostává, t. j. aby je byl ve píin nenávisti jejich k Nmcm
díve vyslyšel a k milákm svým pirovnal, než je odsoudil, vyet jim

všem bez rozdílu nespravedliv, že mnohem urputnji dávají na jevo

'i Beitráge zu vergl. sprachforschung. V, 120.
•') Djiny nár. ces. IV, 1, 374. Ostatn viz o tom i § 2, 3, 8 a 20—23

Brusu mého.
'^) Slovanské starožitnosti str. 562.

} as. raus. 1864. str. 210 a 211.
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národní smýšlení své nenávistí k Nmcm než kterýkoli z rýma staro-

eských vbec a Dalimil zvlášt.

Veda sob tak není P. vlastn neutrálným, než nadržuje takoka
mukavé Feifalikovi, kdežto se ml tím ochotnji znáti ku Meinertovu

mínní, ím se toho neodolatelnji domáhají zvláš i následující mo-
menty ješt

:

1. Vdecká reputace jeho vlastní, jíž on, stran Feifalikovi, velice

ublížil, ponvadž s tím spolu neodporuje jen nkolika zjevným pravdám

než i sob samému, jak se toho ostatn každý nepedpojatý tená už

i sám snadno domyslí dle pedešlého výkladu mého.

2. Nejmladší z epik Královédvorských, skladatel Jaroslava, vy-

niká ovšem znan nad ostatní nenávistí svou k Nmcm, ale k rodákm
Pypinovým zachoval se, jak se práv sluší a patí, nenazývaje Rus
jen kesany než i hoce žele porážek jejich od Tatar, jak to na p.
už i z v. 86— 88 dosti jasn vysvítá, Západnický pvodce Alexandreidy

Budjovické ') naproti tomu nevrazí i na Rusy, pokládaje je za pohany

a vroucn peje echm takého krále, který by, rovnaje se hrdinstvím

Alexandru Velikému, zbraní pinutil Rusy s Besermeny, Litevci, Prusy

a Tatary spolu ku pijetí víry kesanské, Nmce pak vyhnal z ech
spsobem, o nmž tžko co uritého íci. Pes to dostalo se západni-

ckému rýmai našemu od Pypina implicite nevšední chvály, skladateli

Jaroslava pak jen takovéž hany. Ostatn že P. nejednou ubližuje tak

i živým odprcm západnictví svého, toho více dkaz najde ct. tená
na str. 30 a 31 pod * mého Pídavku ke Zbytkm díve citovaným.

3. Vdecké následky toho, kdy by kdo dokázal i RK býti falsi-

tiUátem, oznámil nám Pypin dobe ped posledním anebo nejdelším ze

jtedešlých citát tmito slovy: „Esli ,Liubušin Su estb proizvedenie

ne IX, a XIX veka ; esli Kraledvorskaja Rukopisb prinadležit ne

XIII—XIV stoltiju, i mythologieskija glossy ,Mater verborum' ne

1102 ili 1202, a takže XIX stoltiju, to atim predpolagaetsia ogrom-

naja lomka vo všem, to pisalosb dosel o devném slavianskom byt,

nravach, mithologii, jazyk, poasii; dolžny bytb vybrošeny i zabyty

mnogija stranicy v izsldovanijach, meždu proim i pervostepennych

uených, ne tolbko slavianskich, no i nmeckich, kak Grimm i drugie."

Z ostatních následk toho nedotekl se Pypin žádného nikdež ani

slovem, ale podobá se velice pravd, že se aspo nejdležitjšího z nich

tak správn domyslil, jak nám jej spoleník mj, J. A. Helfert, ne-

dávno vbec vylíil ") následujícími slovy : „Die Behauptung einer trii-

gerischen Fabricirung der Konigínhofer Handschrift schliesst nichts

geringcrcs in sich als eine Reihe von Mannern, deren ehrenhaftem

Charakter nicht nahezutreten ist, zu Spitzbuben, und eine andere Reihe

von Mannern, deren lebenslanges Wirken immer neue Beweise ihres

Verstandes und ihrer Kenntnisse geliefert hat, zu Dummkopfen oder

zu sich einfáltig stellenden Mitverschworenen der ersteren, zu Hehlern

') Zbytky rýmovaných Alexandreid staroes. V Praze 1881. str. 77 a 78, v.

226 do 244. ~ Výbor z liter. es. I, 166, 7 do 25, kde však proti koq-

tekstu stojí nebude místo neblblo.

^) Die echo- Slaven. Wi.-n und Teschen 1883. S. 434.
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im Einverstándnis mit jenen Stehlern zu stempeln." Z Pypinovy strany ')

pak byl následek ten dle jeho historie literatury naší nejen proti

Fr. Palackému, P. J. Šafaíkovi a jiným než i proti celému národu

eskému rozhodn obrácen zvláš i touto otázkou : „Was ist von ein-

zelnen Gelehrten eines Volkes zu halten, die gefeiert werden, trotzdeni

sie entweder Betríiger oder Betrogene oder betrogene Betruger waren?"
Otázka o pravosti RKho vbec a o smýšlení národním epik jeho

zvlášt je tedy beze vší pochyby i mnohem dležitjší, než jak nám
ji Pypin líí. Pes to obrací on smýšlení národní epik RKho proti

pravosti téhož rukopisu dle pedešlých dvod vesms tak, že se sotva

dopustím kivdy, pota konen Pypina k tm, proti kterým se slavní

germanisté, K. Mullenboíf a W. Scherer, ") takto ozvali: „Viele scheinen

zu glauben, dass es in der Wissenschaft nur auf neue, absonderliche

Ansichten gar nicht auf die Wahrheit, oder wo diesc nicht zu erreichen

ist, doch auf die moglichste Wahrscheinlichkeit ankommt. Ein Miss-

trauen gegen eigene p]infálle scheinen sie nicht zu kennen und ebenso

wenig davon eine Vorstellung zu haben, wie man Meinungen pruft und
abwágt,

"

„Von allen Hauptzweigen menschlichen Wissens ist es die Ge-
schichte, worber am meisten geschrieben und die iramer am beliebtesten

gewesen ist." Tak se vyslovil slavný H. Th. Buckle hned s poátku
svých Djin vzdlanosti v Anglii o historii vbec, a nevede se celkemh ani eské. Když pes to a pes ty historické pokyny, kterými se

nám Meinert už 1819 r. a P. J. Šafaík 1845 zavdili, ani nejvíce

na slovo vzatí ze spoleníkv a protivník mých nedovedli správnji

rozjímati o historických zvláštnostech RKho vbec a národním smýšlení

epik jeho zvlášt, než to z ukázky této a ze Píspvk mých r. 1871,

astéji v ní citovaných, vysvítá: samo sebou se rozumí, že i výsledky

dosavadních sporv o pravos RKho se stanoviska jiných mé oblíbených

a pstovaných vd, najm s paleograíického, filologického, poetického

a mythologického jsou víc anebo mén obtíženy také principiálnými

vadami. Odhalování a opravování tch pak patí vbec beze vší pocliyby

k nejtžším úlohám jakékoli vdy. V nepopiratelné pravd té vzí hlavní

l)íina opoždní slíbené mnou obrany. Kojím se však nadjí, že ona,

akoli má s fototypií celého RKho spolu pes 80 arch leksikového

formátu obnášeti, bude pece bhem budoucího roku celá i dotištna.

') Neue Freie Fresse. Morgenblatt 1884, 4 Nov. str. 1

—

'6 pod titulem:

Vihw russisclie Stimme viber das Czechenthnm.
'-) DeiikmákT deutscher Poesie und Prosa aus dera Mil— XII Jabrhuudert.

Berlin 1864. S. 250.
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Za nedle.

I^lu starostí a myšlenek a žele

^ ven do polí jsem vyšel za nedle

a s hlavou svislou šel jsem mezi klasy,

znoj v krpjích stál na sklonném ele

a snad že — nevím — pad též mezi asy.

Cit neblahý jal v pouta adro choré —
tu na luhu, kde bízy blokoré

blíž domk, stálo dvátko a z trávy

si kvty vybíralo pouze sporé

a zlaté vlásky vlnily se s hlavy.

I postál jsem. Jak milouka a istá!

„Vi, chodíš ráda na kvtnatá místa?

Však komu pak je nosíš do tch vrátek?" —
„No, doma máme kíž a Pána Krista,

já ovíjím ho kvítím každý svátek.

A za to maminka m líbá, chová

a pamlsek dá ruka tatínkova."

Já níž se shýb a pivil dít k boku,

a v zrak mu zel — mír vrátil se mi znova

v tom neznámého dítka jasném oku . . .

Adolf Ueyduk.

Samohrady.

Román

od

Vácslava Vlka.

Kniha tetí.

(okraováui.)

xni.

\m
l^-elou noc potom pletla se Lahodovi slena Blanková zase v ho-

% ených jeho vidních. Zvlášt jeden sen ho muil :
vidl Helenu,

/|^ jak se topí, a to ve zdejší ece, blíže Drahorádova mlýna. Pravil

'i sob: „To se již dávno stalo, a já o tom jen slyšel" — a pece

( to zas vidl tak živ, že mu rezavá boles všecky údy pronikala.

Z hrdla vydral se mu zoufalý výkik, a tím se probudil. „Vida, že to
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jen pouhý pelud," upokojoval se — sotva však se mu oi scvelj',

týž neblahý sen vrátil se mu opt.

Když se po ránu zase potají do svého zrcadélka podíval, nemohl

již hrub sám sebe poznati.

„Ješt dobe," pomyslil si, „že m to stihlo v této venkovské

samot, že mne skoro nikdo spatiti nemže."
Dával si takto vlastn odpovd! na otázku, která se docela v skry-

tosti duše jeho ozvala: „Což aby m takto vidla slena Blanková?"
Naped mu onehdy pravila: „Jak jen vidím zobanélio lovka, teba
to byl starý ddík, dlá se mi zle!" Jakž by se teprv nyní zhrozila jeho!

Pak se opt plísnil: „Co by na tom záleželo? Pro vbec na tu

osobu vzpomínám? Uzdravímli se, obliej mj zstane zpustošen, ale

jaká to škoda? Nejsem žádná panenka — a nebudu se nikdy ženiti!"

Rozumoval staten, však nedovedl odhodlanými slovy zažehrati

bolestnou tesknotu, která útroby jeho svírala. I pítomnost samé jeptišky

l)sobila na nj trapn ; kdykoliv na nm svým vlídným, ušlechtilým

okem utkvla, cítil dvojnásob, jak je zbdován.

„Dlá poád, jako by se byla se mnou žádná zmna nestala,"

pravil u sebe, „ale v duchu se mne jist hrozí a musí se velice pe-
máhati, aby to na sob nijak znáti nedala, aby zstávala poád stejn

pívtivou, ochotnou a laskavou."

Hledl, aby se radji více zdržovala ve vedlejším pokoji, a když

tam byla, sledoval v povdomém zrcadle blíže dveí, zdali se snad na

její tvái jiný výraz vyskytne. Však nepostehl nic takového. Jeptiška

bu klekala k modlitb nebo sedala k njaké runí práci s takovou

pravidelností, že to pacienta zrovna nudilo. Až v jednu chvíli pece
spatil nco nového : Methodie stála vedle u piáiia, držela v rukou

sešit not a pozorn se do nich dívala. Tato jinak zcela obyejná vc
Lahodu zaujala tak, že se na loži svém napolo vztýil.

„Velebná sestro!" ozval se, když byl jeptišku nkolik okamžik
dychtiv pozoroval.

Ona rychle pikvapila.

„Nepotebuji nieho," odpovídal nemocný jejím tázavým zrakm,
„ale vidím, že se zabýváte muzikáliemi —

"

Methodiino líce — ped ním snad po prvé — zaplálo temným ru-

mncem.
„Maní jsem popatila," vece rozpait, „co tam leží

—

"

„A našla jste," pokraoval Lahoda nazdabh, „našla jste tuším

vci vám dobe povdomé?"
Jeptiška sebou pohnula, jako by jí tato otázka picházela nevhod,

však slovem neodpovídala.

„Nechtla byste mi to uiniti k vli a nco zahráti?"

„Odpuste — to nelze —

"

„To snad vám pece není zapovzeno — myslím eholí?"

„To jest — eholnice se takovým umním nezabývají —

"

„Ale vy jste hrávala, nežli jste pišla do kláštera?"

Nemohla zapírati, však vymlouvala se, že docela odvykla, že to

málo, co umla, jest dávno zapomenuto.
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Ale nemocní jsou jako svéhlavé dti, co si vezmou do hlavy,

toho drží se tím pevnji, ím více se jim to odpírá. Lahoda již ne-

popustil.

„Aspo to zkuste," nepestával doléhati, „tak tichounce, že to

v dom ani slyšeti nebudou."

Když nedal a nedal jinak, Methodie šla, usedla k piánu i sáhla

do kláves, tak lehounce, že struny znly jen jako Eolská harfa. La-

hoda byl hned po prvních akkordech pesvden, že je zruná pianistka,

a to nejspíše chtl zvdti, aspo nad tím cítil zvláštní uspokojení.

Za to Methodie nevedla si dokonce sebevdomé a bezpen jako vir-

tuoska, prsty se jí chvly, že je sotva ovládala, a na jejím oblieji

ísti bylo živé písmo nesnází. Pišlo jí velice vhod, že se mimovolný

její hudební pokus po malé chvilce skonil návštvou doktorovou

;

jakmile se píchod jeho zvuným hlaholem už za nkolikátými dvemi
ohlásil, odskoila od piána.

Ludikar pinášel pacientovi novinu: „Tydlidát pivezl nám milého

hosta — vašeho pana švakra."

„Hodana?" dí Lahoda, a ovšem jiného švakra neml.
„Pijel vás navštívit —

"

„Však bude lépe, když do Selanky ani nevkroí. A se nestane

ješt nová nehoda. On je toho vlastn první pvodce, že nás tu máte

všecky na krku."

„Kterak to?" ptal se doktor.

„On je zdejší rodák. Bez nho bychom nikdy nebyli na to pi-

padli práv tady stavti letní bydlo; on to navrhnul, vele odporuoval

a také provedl, když se nám krajina hned pi první návštv velice

zalíbila."

Nemocný se pi své ei obracel jak na doktora tak i na Me-
thodii. S pohledem jeptišiným se nesetkal, však neušlo mu, že na

tvái její, prve tak živ zbarvené, po Ludikarov píchodu se rozhostila

nápadná bledos.

„Vaší paní matce," vyprávl doktor, „ml prý pan architekt co

brániti, aby se nevydávala na cestu. Chtla by býti u vás a sama též

vás ošetovati, ale její zdraví prý toho nedovoluje — zpráva o vaší

nemoci že i ji div neuvrhla na lože."

„I kdy by byla sebe zdravjší, nesmli by na žádný spsob do-

pustiti, aby sem jela!" pravil se zápalem nemocný. „Kdy by m nyní

vidla, mohlo by ji to sklátiti — musí tím dj se co dj zstati uše-

tena. Ostatn by Hodan nejlépe uinil, kdy by také ženu a dít své

odtud zavezl jinam."

„O tom vaše paní sestra nechce ani slyšeti. Prohlásila co nej-

uritji, že se odtud nehne, pokud nebudete úpln zdráv — a pak že

tu teprv budete jara spolen užívati."

Pan Hodan pece pišel na Selanku, ale teprve když — pobyv

na Samohradech pouze nkolik hodin — s rodinou svojí se rozlouil

a zpátení cestu do Prahy nastupoval. Hluným krokem vstoupil do

pokoje k nemocnému a nedbaje napomínání jeho, uvelebil svoji sta-

tenou, zdravím kypící po. tavu na stolici zrovna u jeho lože. Smál se

tomu, že by se mohl nakaziti, nynjšího vzezení švakrova nic se ne-
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dsil, naopak uinil o nm nkolik smšných poznámek, jmenovit
vzhledem ku Pražským krasavicím.

„Ostatn," dokládal ukazuje oima na Ludikara, který byl s ním
pišel, „pan doktor slibuje, že t z tohoto šlakovitého zátiší za ne-

dlouho zase svtu navrátí, a pak teprve budeš chut života užívati."

Za ei vztáhl pravici nkolika drahými prsteny ozdobenou po

erné knize, která na okn ležela, otevel ji a etl hlasit její název

:

„Pravý vdce duše do nebeské vlasti." Byly to Methodiiny modlitby,

které mívala vždy po ruce. Lahoda sebou nepokojn pohnul a plachým

zrakem popatil na zrcadlo u dveí, hledaje potvrzení své domnnky,
že tam jeptiška slova Hodanova slyší. Ale nevidl jí tam.

„Není velebná sestra vedle?" promluvil k doktorovi, aby takto

švakra upozornil, že tu teba míti pozor na jazyk.

Ludikar zavrtl hlavou. Byl si dobe všimnul, že když s panem
architektem picházeli, jeptiška docela proti svému obyeji kvapn se

ped nimi vzdálila, že ji sotva zahledl.

„Nu, nezkazíš se tady," žertoval pan Hodan odkládaje modli-

tební knihu. „Zstavuji t tady v nejlepších rukou a pijdu se brzy

opt na tebe podívat. Pošta stojí už ped domem."

Lahoda byl švakrovou návštvou spíše jen více ješt rozladn
než potšen. Provázel ho v duchu do archy Tydlidátovy, vidl, jak se

tam pohodln uhosuje, vonný doutník sob zapaluje, a nemaje spo-

leníka cele oddává se myšlenkám, mnoholi mu který rozdlaný podnik

vynese a co by nového ml poíti. Ve vagón bude se dobe baviti,

až se vlak díve nadání jeho naposledy zastaví, a z nho vyrojí se

obrovské lidské mraveništ, aby se v nkolika minutách na všecky

strany rozbhlo. Svakr po cest veer zajde jako vždy jindy do svého

hostince, a posedí tam nkolik hodin mezi známými. Budou zvolna vy-

prazdovati sklenici za sklenicí, dlati všelijaké obhroublé vtipy a všemu

se z plna hrdla smáti. Ti, kteí pijdou teprv po divadle, budou vy-

pravovati, jakou pikantností zase Blanková obecenstvo pekvapila. Staneli

se také zmínka o tom, v jakém stavu Hodan jeho — Lahodu — na

venkov shledal, zpsobí to na spolenost asi tak hluboký dojem, jako

když na tichou hladinu eky spadne jednotlivé jehlií — za minutu si

už nikdo na nj nezpomene.

A slena Blanková? Dostala dnes jeho lístek, bude se jím pece
déle zabývati, napíše mu snad zase i njakou zdvoilstku — ale k emu
to všecko bude? Kdy by jej zahrnula slovy nad med sladšími, co by

mohl na to dáti? Jediné, eho si páti musí, jest, aby mezi nima pe-
stalo všecko všudy spojení.

Pes to prese všecko nazejtí tou dobou, když Pražská pošta

picházela, bezdky mu pipadlo: „Dnes prvn by mohla pinésti od-

pov ..."

OdpovcT pišla o den pozdji, ale taková, jaké se Lahoda nej-

mén nadál. Nepocházela od sleny Blankové, však jednala oni; byla

obšírná, psána rukou mužskou, v písm obratnou, papír nebyl ržový
a páchnul tabákem. Ctlo se na nm, co následuje :
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„Vaše blahorodí! Dokonalý pane!

Mohla by se mi ásten piítati vina toho, když Vám slena
Blanková hned neodpíše ;

proto jsem se odhodlal sám nkolik ádk Vám
poslati. My jsme se pro Váš list se slenou pohádali a pohnvali, a

ona kdo ví jakého Vám zase navsí bulíka. Mluviti pravdu, k tomu má
ona podobnou nechu jako k nejnižším a nejtžším pracím, které se

odbudou v nejvtším soukromí a v nejhlubších nedbalkách — eknme
na píklad drhnutí podlahy. Proto našinec nejspíše ješt od n slovo

pravdy uslyší. Jinak lže ze zvyku, který se jí stal druhou pirozeností,

a Vy ráíte náležeti do potu tch lidí, ped kterými ona skutenos
na ten spsob pebásuje, jako sebe pestrojuje a líí k divadelnímu

pedstavení. Víte, jak Vám hned nabalamutila, že je sirotek po bo-

hatých francouzských vysthovalcích? A pece to i Vám mohli v patách

za tím vrabci na steše vyštbeta, že její ,teta' jest její matkou,

která svou dceru arci mla dív, než si ji pan Blanka za cho vyvolil

a spolu s ní ,sirotka' Helenu za schovanku a pak za vlastní pijal.

Když jste si s ní zaal dlati známos, nepronikla svým bystro-

zrakem hned k jádru Vaší dokonalosti ; ano mla Vás za obyejného
hejska, ale že jste byl z bohatého domu, zosnovala s Vámi hru, která

Vám na konec mla pijíti draze. Však ponenáhlu nabyla pekvapujícího

pesvdení, že dokonce nejste rafinovaný svdce nezkušené nevinnosti,

že jste sám neviuouké holátko, nžný vzdychálek a blouznílek, hotový

ideál rytíe, který své vyvolené celým srdcem a celou duší náleží, ale

pi tom se k ní chová ne jako k ženštin z tohoto svta, nýbrž jako

k nadpozemské svtici. Tomu nebyla zvyklá, toho se nenadálá, tím jste

se jí stal nade všecky jiné vzácnjším. Spatoval jste v ní vrchol krásy

a dokonalosti ženské, stavl jste ji na svj oltá, inil jste z ní jediný

zdroj svého blaha — chtl jste si ji nejen opravdu vzíti, ale kladl jste

jí k nohám vše, což bylo Vašeho, byl jste hotov pro ni vše obtovati

a trpti : to se jí zalíbilo, to ji pekonalo a nad obyej dojímalo.

Ovšem tím všecko dosplo na jiné konce, nežli k jakým ona

z poátku zamíila. S Vaší modlou to v prosaickém život vypadalo

zcela jinak nežli ve Vaší vzletné obraznosti. Ped oima Vašima musila

konen spadnouti rouška, ped kterou jste tak dlouho s pohnutlivou

pošetilostí stál, dalek všeho pokušení za ni nahlédnouti — a když

padla, nemohlo nic býti ze svatby, na kterou jste pomýšlel. Já jsem

se Vašeho románu teprva pozdji dopátral, byl jsem na Vás nejednou

nehorázn žárliv, když o Vás slena Helena mluvívala jako o jediném,

zbožovaném muži — ale a m das vezme, jestli toho naposled sám

nelituji, že se tehdy nestala paní lékárníkovou. Pak by byla se mnou
neutekla, však já bych nyní už této romantiky oželel a spokojil se

s tilištínským osudem, že bych Vám v bázni boží ktil Vaše dti —
pedpokládaje ovšem, že by také Vám byla neutekla.

Že by pi tom, co se u ní vystídal tucet milovník, píliš asto

na Vás byla zpomínala, to bych zase já ubližoval pravd. Také Vám
iieupírala dokonce práva, aby po jejím útku v citech Vašich k ní

nastal pevrat okolnostem pimený, i nedlala sob zhola žádné na-

dje, že byste se ješt touhou po ní rozplýval. A Vy zatím, ó muži ne-

vyrovnaný, nedostižný anobrž nepochopitelný! Vy jste všecku její víru
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ve Vás daleko pedstihl, všecko její oekávání zastínil a zahanbil, Vy
jste Helen Blankové stál ve slovu, že si krom ní jiné ženštiny ne-

vezmete ! !

!

Helena Blanková má všelijaké vlastnosti, které v úzkoprsém svt
nemohou buditi úctu, ale ona také není bez ušlechtilých hnutí, jakož

o ní nezídka zlí jazykové tvrdívají. Ona je mstivá, pravda, náramn
mstivá, ale mohou nastati pípady, že dovede býti vdnou. A jsou

ty pípady ídké jak chtjí. Vy o tom nepochybujte, že jste vzbudil

její vdnost. Ona jest ale také dobrota Vašeho srdce tak velká, že

na ni schází všeliká míra — nejvyšší hory na povrchu zemském sotva

jí sahají po kotníky. Když jste na Helenu Blankovou nezanevel pro
to, co na Vás provedla: eho by se proti Vám musila dopustiti ženská,

abyste se dopálil jako obyejný smrtelník a od ní navždy se odvrátil?

Ondyno, když jsem ml po prvé es shlédnouti tlesnou schránku
Vaší nadlidské dokonalosti, sotva jsem na jazyku potlail spasitelné

napomenutí: ,Jen zstate poád tak hodný, a odmna Vás nemine.'

Již Vám slunce sleniny milosti zase velmi nadjn vzcházelo. Blanková
sice má bohatší a urozenjší milovníky, než Vy ráíte býti, ale n-
který si ji absolutn vzíti nemže (exempli gratia hrab Trulant, jak ona
ho po stran v dvrných okamžicích tituluje), žádný pak si ji absolutn
vzíti nechce, tebas u nho byla povšechná možnos ženiti se. Nebudiž
mé slovo vykládáno tak, že by naše divá již nyní pomýšlela na vdavky

;

avšak i na vrcholu moci a slávy jí nkdy pipadne, že by se jí mohlo
mimo nadání pihoditi nco lidského, tak že by její dnešní moc a sláva

zejtra byla už jen zvadlá tráva
;

pro všelikou takovou fatální náhodu,

kdy by všecko najednou prasklo, dobe jest míti v zásob njaký
klenot — a Vy jste k tomu jako stvoen.

Slena poala Vás již volíce vyznamenávati. Není pochyby, že

byste byl u ní po njaký týden slavil triumfy nade všemi soupei.

Pozdji ovšem byla by nastoupila nutnost, abyste se moude uskrovnil,

abyste uml v as udlati místo jiným, abyste jim úslužn i dvée
otevel, kabát svlekl, pezvky stáhl, k sleno je pustil a sám venku

zstal. Takovýmto spsobem byl byste sob vždy mohl zalévati a |)sto-

vati kvtinku blahé nadje, že se snad jednou pece nco šustne, co

slenu pimje podati Vám ped oltáem ruku, státi se paní ve Vašem
dom a vynutiti všemu svtu vyznání : Vrná láska (jako ta Vaše) nedá

se niím zastrašiti a odpuditi, neku vykoeniti ! Ach, vrná láska všemu
se podvolí, všecko snese, všecko pekoná ! O takové vrné lásce sklá-

dají se jist dojemné písniky i pro jarmarky nebeské, a andlé mkkých,
nžných srdcí uroní pi nich asi mnohou slziku

!

Krátce, ráil jste býti na nejlepší cest — ale najednou jste se

dopustil nepochopitelné neprozetelnosti. Ulovil jste si neštovi(;e. Do-

volte, to Vám zrovna ert nedal dobe dla. Slena Blanková by Vám
byla leccos prominula, ale s takovou neml jste jí nikdy picháze!
Nemohu Vám utajif, že jste si tím u ní snad nenapraviteln rozlil ocet.

Pijdu k ní; je celá bez sebe.

,Co je vám?'

,Tu se podívejte,' ukázala mi na stolek, kdo stála miska naplnná
jedním z tch zázraných preparát proti nákaze, jež Vy ve svých
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slavných laboratoích vyrábíte; na nm leželo bílé psaní. .Hledte, to

pišlo rovn od lovka neštoviného ! Ml to nejen v rukou — sám

to psal
!'

,Hrza!' ekl jsem. ,Morová nákaza z toho vystupuje zrovna

viditeln jako z les po dešti pára! Snad jste se toho, nešastná, již

dotkla?'

,Ne, listonoš to tam položil — odešel práv ped vámi.'

,Pro jste to nedala hodi rovn do plotny?'

,Pec abychom se díve s obsahem seznámili. Nechtl byste mi

prokázati tu službu, otevíti to a peísti?'

,Ne.'

,Tedy se nákazy pec jen také bojíte —

'

,Ne. Ale abych vám pedítal milostná psaníka jiných vašich

milovník, tak daleko to nehodlám nikdy dotáhnouti!'

Divá se na mne zamraila, však psaní zstalo na misce. Povídám

jí : ,Mohl už být i vaším mužem a pak byste i v této nemoci musila

býti kolem nho a sloužiti mu.'

,To by si pokal!' zvolala.

,Nešla byste k nmu?'
,Honem bych se také rozstonala — hodn daleko od nho.'

,A nechala byste ho bez pomoci?'

,Pro pak? Dala bych k nmu zavolati jeptišky. K emu by byly

ty erné, hloupé, pajdavé kachny?'

,A když by se uzdravil a ml obliej jako humno, na kterém

ert hrách mlátil?'

,Pak bych od nho utekla — teba až na druhou stranu zem-
koule !'

,A když by to zhola nebylo možno?'

,Namíchala bych jedu — jemu nebo teba i sob!'

Já ku na to : ,Když je to takové, pro ješt dopisujete lovku,
který jest už jist obtí neštovic?'

,Pedn proto,' odvce, ,že i já musím ob as vyvésti poádnou
hlouposf, a pak —

'

,Nuže ?'

,Pak víra, že nkteí lidé i z této nemoci vyvázli a nebylo na

niob hrub nieho znáti. Což kdy by to též tak šastn dopadlo s mým
dobráckém, s mým zlatým lékárníkem?'

,Ve jménu Pán, a to s ním tak dopadne,' podotýkám — ,milerád

mu toho dopeju, jen když se také na vás vyplní jedno moje pání.'

,Jaké to?' ptala se divá.

,Aby neštovice také vás si vypjily a jak náleží vás do prádla

vzaly.'

Vyskoila jako hadem uštknuta.

,Zapovídám si takové žerty
!'

,Není to dokonce žádný žert! A zorají a zvláejí obliej váš

tak, aby na nm po kráse a úhlednosti nezbylo ani památky, a každý

mužský aby se s hrzou ped vámi dal na útk — každý, i váš zlatý

lékárník i já!'

Pak už našeho dialogu bylo na mále, za to však v nm žádné

OSVÉTA 1885. n. 06
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slvko nebylo plané a mdlé. Kdy by se byla ta scéna odehrávala ped
obecenstvem, bylo by tentokrát i mne po odchodu mém hlun volalo

a nepestalo, až bych se nkolikrát objevil. Slena Blanková však

volala, abych se do nejdelší smrti neopovažoval ped ní se ukázati.

Psaní Vaše snad po tu chvíli u ní leží na desinfekním prášku.

Chtl jsem Vám o tom nkolika ádky dáti vdomost, a zatím jsem
zabedl do širokého vypravování. Nebudu toho litovati, pojdeli z toho

njaký užitek.

Chtl bych, abyste Helen Blankové posílal každý den nkolik
vlastnoruních list, až by se naplnilo pání, které jsem jí vyslovil.

Kdy byste k tomu znal jiný, osvdený prostedek, abyste svou nemoc
poštou na ni penésti mohl, neváhejte ho užiti Mžeteli njakým sp-
sobem jistou nákazu do domu jí poslati, expedujte ji co nejrychleji,

a budte bezpeen, že nikdy z rukou Vašich nevyšel blahodárnjší lék.

Zamezíte mnoho zlého, celé ad lidí stanete se dobrodincem.

Sob také. Nebo pokud o Vás mohu souditi, není Vám jinak

pomoci. Vy se již od této ženštiny nevymaníte, budete bídným jejím

otrokem ano pouhým ošlapkem, ona uvede Vás na mizinu, aspo na du-

ševní, že se budete sám sob hnusiti, že se budete proklínati, ale ne-

vzchopíte se více. Nebudete prvním.

Nu, dosti. Nco mi vstupuje do hlavy — bude to as jen Plzeský
mok, ale i ten dlá krev tžkou, mysl melancholickou a péro devné.
Nevypravímli psaní toto hned, mohl bych je za chvilku roztrhati. Ne-
bude bez toho nic plátno.

Bh s Vámi!

Narcis.^

XIV.

Konené slovo listu bylo první, na které se pacient náš podíval.

Že Narcis je vlastn pan Domin, uhodl arci bez obtíže, ale pro se

k nmu obrací tak dlouhanánským dopisem? Nejspíše mu líí svj ne-

blahý osud, své smutné finanní pomry, a žádá za malou pjku neb

jiného druhu výpomoc.

Obšírné písmo tedy Lahodu málo vábilo ke tení, tím mén, že

se i oi jeho proti tomu vzpíraly; byly tak siln opuchlé, že je už

jen málo otvírati mohl, a tak zanícené, že mu i pi tení psobily
boles, jako by ho do nich jehlami píchal.

Proto chtl obsah listu zatím jen zbžn pehlednouti ; když pak

seznal, o em jedná, oko jeho tím spšnji po tch stránkách letlo.

Zachytil tu a tam njakou vtu a mrštil papírem s takovou prudkostí

na postel, že mu od bolavé ruky, v níž ho držel, cel3^m tlem prudká

boles projela. Nedbal toho, nebo v mysli jeho propuklo tak náhlé a

násilné zjitení, že na nkolik okamžik nevidl, neslyšel a necítil.

Jediná jasnjší myšlenka, která se mu hlavou kmitla, byla, aby Me-
thodie vejdouc z vedlejšího pokoje a k nmu pistoupíc, bezdky
z ošklivého listu toho nco nepetla; rychle schoval ruku s ním pod
pikrývkou.
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Po chvilce, když se smysly jeho trochu vyjasnilv, vytáhl jej opt;

ale peetl pouze nkolik ádk, ponvadž mu nejen písmeny i slova

v jedno splývaly, nýbrž i krev pi každé vt v žilách kypla. A tak

musil uiniti ješt mnohou pestávku, než se s celým obsahem listu

seznámil. Hnv, hanba i hnus neurvale zápasily v jeho prsou. Podobalo

se mu, jako by jej nezbedná luza na veejné ulici do bláta strhla a

se surovým výsmchem jej pošlapala i pokálela. Cítil se zhanoben, a

nemohl si zjednati nijakého zadostuinní, nemohl na obranu i odvetu

ani prstem hnouti ani hláskem se ozvati.

„Patí mi to!" volal v duchu, sám na sebe rozlícen. „Dostal

jsem už prve náležité za vyuenou, i nemusil jsem jí dostávati po

druhé — ml jsem s nevolí a s pohrdáním odmítnouti všelikou možnost

nového sblížení a ne jako hloupý hejl sedati hned zase na nejhrubší

vjiky !"

Však mla celá tato historie jednou býti skoncována. A to hned

a navždy! Od této chvíle nebyla pro nj Helena Blanková na svt.
Kdy by ješt sto let byl na živu, nikdy se už nestane, aby ji navštívil,

aby se nkam k vli ní dostavil — naopak, vyhne se každé píleži-

tosti, aby se s ní vbec ješt setkal, nebude jí nikdy více psáti, ne-

bude s ní mluviti, nebude na ni mysliti.

Petrhnuv takto jedním rázem i poslední pavuiny svazku mezi

ní a sebou, pece ješt nedocházel upokojení, nebo nemohl toho do-

kázati, aby o tu osobu již vbec v myšlenkách nezavadil. Ano, poád
ji zrovna oit vidl, jako by tady v jeho pokoji s Dominem besedo-

vala i opakovala ei, kterých se ve psaní doetl. Musil i tomu konec

uiniti. Pipadl mu vhodný prostedek, ale provedení bylo nesnadné.

Sestra Methodie brzy spozorovala, že pacient jest neobyejn
neklidný; konen otázala se ho, co by mu scházelo? Používaje honem
té píležitosti žádal, aby si neobtžovala donésti Košatovi malé vzká-

zání, co by ml hned pro zahradu opatiti. Jeptiška porozumla, že

chce nemocný jenom na chvilku zstati samoten, i uinila mu po vli.

Jak se za ní dvée zavely. Lahoda s takovým kvapem, jak to jen

v pokroilé nemoci jeho bylo možno, povstal, s postele slezl, psaní

Dominovo i ržový lístek sleny Blankové z úkrytu vyal, také zrca-

délko, které se mu pi tom namanulo, zlostn uchopil, ke kamnm
spchal a všecko do nich uvrhnul.

Když vidl, jak to plamen tráví, oživla mu v mysli nevítaná

upomínka: jednou již docela podobným spsobem pálil všecky mosty

mezi sebou a Blankovou

!

„Troupe!" pravil si hnviv. „Už tehda inil si nejpevnjší pedse-

vzetí. Kolikrát se to má opakovati?"

Vztýil se, jako by sám na sebe dokroiti chtl — a v tom

všecek strnul. Byl se mimovoln postavil proti zrcadlu i spatil tam

celou postavu svoji. Ach ano, nebyl to jen pouhý odstrašující píznak,

byla to úžasná skutenos — tak nyní vypadal on, lovku již hrub
nepodoben, kormutlivá troska lidská!

A takový tvor dovršuje svou žalostnos tím, že se v mysli ješt obírá

nejpošetilejšími marnostmi, že se ješt rozkvašuje, ješt proti nkomu
horlí, ješt zde tak bláhovou komedii provádí!

06*
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„Ty ješt pomýšlíš na svt?" mluvil k nmu ze zrcadla obraz

jeho. „Jsi na nm hotov. Jdi a ulehni! Povinností tvou jest už jen

býti tak zticha, aby už nikdo zbyten na tebe pozornos obrátiti ne-

musil ..."

Do hlubin duše pokoen a zkrušen sklopil hlavu a dovlekl se

zpátky na lože.

Když se jeptiška k nmu vrátila, dlal, jako by jej pemáhaly
dímoty. Pozdji pijal od ní medicínu, však stavl se dále ospalým.

Také za podveerní návštvy Ludikarovy promluvil jen málo slov, a
se jinak snažil uiniti dojem, že jest jasného ducha a dobré mysli.

Poslední dobou veer obyejn íkával : „Jen kdy by tch neko-

nených nocí nebylo ! Den pece ubhne — lovk pece nco vidí, ve

slunením svtle jako by patil do dalekého svta a ml úastenství

v ilém jeho život. Jest mu pece veseleji. Ale noc! Jak to zase

pekáme až do rána!"

Dnes takový povzdech z úst jeho nevyšel. Ano, dnes mu noc

byla vítána. Jindy zdávala se mu tžkým, dusivým píkrovem, pod kterým

až do nového jitra tžce oddychoval — dnes mu byla závojem, který

jej vhod zastíral i ped oima nejbližších lidí.

Ješt vera stonalo jen jeho tlo, dnes cítil se nemocným i na

duchu. Ješt vera myslil jen na život, tšil se nadjemi, podléhal

obavám, byl netrpliv — dnes bylo všecko jinak. Z výpravy ke kamnm
vrátil se jako bojovník úpln na hlavu poražený, všecek na mysli i)0-

kleslý i sklíený. V nic už nedoufal, nic ho nevábilo, proti niemu se

nebránil.

„Jsem bídný Lazar — jsem lovk zniený — " pravil sob. Však

nedsil se toho. Co byl všechen jeho posavadní život? Trocha malicher-

ného pachtní, jaké provozuje mravenec vleká pšinou drobné svoje bím:
v tom na nj šlápne noha nedbalého chodce, rozdrtí jej — a konec.

„Konec ..." opakoval si Lahoda. „ehož želeti? emu se vzpí-

rati? Konec — s pánem bohem!"
Zdálo se mu pojednou docela snadno, nad celým svtem udlati

kíž a odtrhnouti se od nho, jako by k nmu nikdy niím poután

nebyl. Co tu byl ješt pláten ? Kdo k nmu byl krom matky opravdu

srdcem pirostlý? A matka utší se posléze tím, že je sama již blízku

hrobu a brzy se s ním na vnosti setká. Mže zmizeti — kdož pak

ho poheší?
„Slyšeli jste?" eknou si známí na potkání. „Lékárník Lahoda

umel."

„Mladý Lahoda?" bude zníti odpov. „Kdo by se toho byl nadál!

Chudák !"

A to bude všecko — dále pjdou všickni po své práci a po

své zábav. Nebývalo nikdy jinak — on sám to též tak dlával . . .

V rozlehlém lese dlouho ped podzimem spadne jednotlivý uvadlý list —
jaká to zmna? Kdo toho má dbáti?

Nyní došla ada na nho — spadl již také se svého stromu.

Bylo mu, jako by v to hluboké ticho vkol nikdy již nemla pronik-

nouti ozvna života, jako by to byl poátek nmého ticha v hrob —
tato noc jako by již nemla míti žádného konce, a zastené svtlo
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lampy jako by ponenáhlu dohoívalo i uhasínalo, až nastoupí vná,
erná, neproniknutelná temnota. Pipadal si, jako by již byl uložen

v rakvi a ode všech lidí odlouen. Byl nebožtíkem, jenom že si všeho

ješt byl vdom.
Tomuto pocitu úplné osielosti a opuštnosti neodolal — choré

srdce jeho sevela posléze taková lítost, že bolestn zaúpl.

Za clonou ped svtlo postavenou rychle se pozdvihla sestra

Methodie a v nejbližším okamžiku již se nad ním sklánla. Ach ovšem,

vždy tu pec jen nebyl sám — ale ve svém polosnní a polobdní na

jeptišku zapomnl . . . Rázem opt utichnul, ale pod každ)'m okem se

mu tpytila slza.

„Máte bolest?" ptala se ošetovatelka starostliv.

Nechtje s pravdou ven nevdl honem, co jí íci,

„i jen njaké vidní vás udsilo?"

„Myslím, že jsem ze spaní rukou máchnul' a o ze se uhodil,

A te je to nešastné tlo tak choulostivé ..."
Nepimlouvala mu, však rychle postavila ke zdi polštáe, aby

o ni vaditi nemohl, podložila mkce jeho ruku, do které se v pravd
neuhodil, dala mu užívati a piložila mu na elo i na spánky erstvý

studený obkladek. inila to vše tak dovedn, šetrn a jemn, že kde

se ho dotkla, pocioval úlevu. Když byla so vším hotova, stanula nad

ním oekávajíc, zda ješt projeví njaké pání.

„Kolik je hodin?" Ptal se, aby užil zjevné, milé její ochoty.

„Jedna s plnoci."

„Dkuji vám. Je mi zase onaeji. Jen vy také trochu hlete od-

poinouti — aspo si v lenošce hlavu položte."

Pokývla pívtiv, vrátila se k zastínnému stolu a usedla tam

k modlitební knize.

Lahodovu zraku jako by clona nic nepekážela, poád jeptišku

vidl. Neprávem si prve pipadal tak opuštným. Tato dobrá bytost

nehnula se od nho, byla zde jen k vli nmu, po celou noc neza-

mhouila oka, stehla každé jeho hnutí, inila všecko, co mu jen lidská

pomoc mohla poskytnouti. Nemla k nmu nijakých povinností a zá-

vazk, byl jí lovk lhostejný, cizí, do nedávná zhola nepovdomý —
a pece by jej horlivji, svdomitji a laskavji nemohla opatrovati ani

matka ani sestra ani manželka aniž která jiná osoba, kterou by k nmu
pojily nejužší svazky, které by na nm svrchovan bylo záleženo.

A neinila to pro žádný zisk, pro žádnou odmnu, ze žádné sobecké

neb osobní pohnutky — kdy by nesloužila jemu zde, trávila by noc

u jiného Lazara se stejnou ochotou a obtovností.

Tu se mu na pam vynoila slova: „K tomu jsou jeptišky —
liloupé, erné, pajdavé kachny . .

."

Útroby se mu vzbouily hnvem a ošklivostí. Ženština, které

byl vnoval své nejvelejší, nejnžnjší city, te v utrpení jeho o nm
smýšlela i mluvila h než cikánka. Otevel jí svatyni srdce svého,

a ona ji poskvrnila a zneuctila; byl ji chtl uiniti družkou svého

života, a nyní teprva vidl, jak se tím zahazoval a v jaké se vydával

nebezpeenství. A taková ženština smla svým neestným jazykem

tupiti a snižovati tuto ušlechtilou bytost! Co byla sama proti ní?
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Nízkos a sprostota proti vznešenosti, nestoudná, drzá nepravost proti

ukryté, skromné ctnosti, zemní ropucha proti hvzd na nebeském
blankytu

!

Takto se náš pacient promnil v písného soudce nad dvma
dcerami Evinými, z nichž jedna byla vzdálena, druhá pítomna, však

ob o tom stejn nemly potuchy. ím neúprosnji lámal ttinu nad
Helenou Blankovou a metal na hlavu její zdrcující výroky, tím výše

v úct jeho stoupala tichá sestra Methodie.

„Do nejdelší smrti," pravil si v duchu, „nejsem s to, abych se

jí odmnil nebo vdnos svou dostaten jí prokázal. A což kdy bych

ted umel? Což pak? Nuže, musila by aspo z mé poslední vle po-

znati, že jsem její služby oceniti dovedl, že jsem nebyl neuznalý."

Kdy by to bylo jen ponkud bývalo možno, byl by se chtl
ihned pustiti do spisování své závti.

„Rána bohdá pece jist dokám — a pak uiním náležité po-

ízení," umioval sob.
Novým tímto pedsevzetím cítil se jako zázran posilnn, a v mysli

jeho se uhosovaly uspokojení a klid. Následkem toho bylo, že posléze

zase na nkolik hodin upadl v pevný spánek.

Když se z nho probudil, panovala vkol hustá tma, ve které

jen sluchem znamenal, že sestra Methodie u nho stojí.

„Což lampa dohoela?" tázal se.

„Zhasila jsem ji," dostal v odpov.
„Ješt za tmy?"
„Již se valem rozednívá."

Lahoda obrátil hlavu sem a tam.

„Pak jsou žaluzie staženy tak," podotknul, „že skrze n pražádné

svtlo neproniká."

„Nikoliv —

"

„Vždy já nic nevidím — ani vás."

„To není nedostatkem svtla."

„Že ne? A ím?"
„Nemocí, která zase o krok postoupila."

„Což i lovka oslepuje?"

„Víka jsou tak nabhlá, že jich otevíti nelze —

"

„A jak dlouho to má trvati?"

„Jen nkterý den."

„A potom?"
„Bude se všecko kvapem lepšiti."

Nemocný umlknul. V duchu si rausil íci: „Byl jsem netrpliv

hned na poátku, pokud k tomu ješt byla malá píina, kdežto pravá

zkouška teprv nyní se dostavuje. Kdy bych byl aspo tu závt napsal!"

Poslední myšlenkou obíral se piln dál.

„Na žádný spsob tím odkládati nebudu," stanovil u sebe na-

posledy.

Pozdji projevil, že je dnes na píchod doktorv nedokavjší
než jindy. Nkolikrát se ptal, zdali ješt nepichází.

„Myslím, že ho nco zašlo," prohodil konen.
„Pochválen bud Ježíš Kristus," uslyšel místo odpovdi.
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Pravila to sestra Nepomucena; to znamenalo, že Methodie již

odešla. Lahodu to jaksi zabolelo; iníc místo družce své, obyejn se

s ním zvláš nelouívala, dnes však mla uiniti výminku, když ji pi
odchodu nemohl již ani vidti.

Ale v patách za tím naskytla se mu jiná, nová vc. Chtl v zá-

vti své uiniti odkaz Methodii a zámr ten naplnil celou jeho mysl.

Co se pi tom pihodilo? Nco velmi podivného — zapomnl docela na
Nepomucenu.

„Kam jsem dal rozum!" mluvil k sob, když se ted u nho
octla. „Jako by zde nebyly dv!"

Pravda — kteréž ovšem sám sob nevyznal — pravda byla, že

od samého poátku celá osobnos starší jeptišky mu nebyla valn sym-
patickou, ale ona mu konala stejné služby, a proto spravedlnost žá-

dala, aby jí také dal stejný dkaz vdnosti.
Když Ludikar pišel, byl ješt hovornjší a veselejší než jindy.

Když byli s lékaským vyšetením a opatením u konce, pacient po-

žádal ho ješt za rozmluvu mezi tyma oima. Doktor obratn vzdálil

jeptišku.

„Bute tak hodný," pravil k nmu Lahoda, „vezmte arch pa-

píru a napište, co vám budu diktovati."

„S 'radostí," ekl doktor, „jenom neníli to ureno tak nžným
oím, které by mj receptový krasopis ani nesnesly."

„Není to nic než mé poslední poízení
"

„Kam pak myslíte?" zvolal doktor. „Takového diktanda pkn
necháme! Ne, dnes ne! Tuším, že vás trocha té opuchliny znepo-

kojuje — docela zbyten! Ano, záv mže napsati i docela zdravý

lovk, pro ne — ale já vám jako léka musím podati dkaz, že se

nemáte podávati erným myšlenkám. Pošlete je k šípku!"

Ale to všecko nebylo nic plátno. Lahoda stál tak neústupn na

svém, že Ludikar konen povolil a uvedl na papír, co nemocný na

nm žádal. Nebylo to dlouhé. Pacient to za pomoci doktorovy po pa-

mti podepsal svou nyní tak neohebnou a tžkou pravicí.

Co tu jednali, mlo arci na ten as zstati mezi nima tajemstvím.

XV.

V první den, který Lahodovi úplnou nocí zstával, minuta za

minutou velmi zdlouhav mu ucházela. Bezpotukrát opakoval otázky

:

„Kolik jest hodin? Už je tvr? Ješt není pl?" Ale to také byla

skoro všechna jeho e za ten celý nekonený den. Ovšem by sestra

Nepomucena byla musila íci, že s ní ješt nikdy tak piln neroz-

mlouval jako dnes ; až jí to vadilo, nebo nenacházela píležitosti, aby

bez vyrušení mohla vykonávati svou obyejnou pobožnost, ehož byla

svrchovan dbalá.

Odpoledne, povdvši zas jednou nemocnému, na kolik ruika
ukazuje, doložila: „Nemáteli nyní jiného pání a jiné poteby, prosím

za dovolení, abych se chvíli modliti smla."
Lahoda porozuml stesku její v žádosti utajenému a nejen že se
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díve neozval, až jeptiška zase hovoiti poala, nýbrž stal se v otázkách

svých vbec hodn zdrželivjším. Že byla pozornost jeho nejvíce na

bh asu obrácena, pispívalo k tomu, že se dnes ani z daleka tolik

v mysli netrudil jako pedešlého dne a minulé noci. Když pak posléze

pišel veer, vtírala se mu obava, že noc pekati teprva bude krušno

;

však dopadlo to mnohem lépe, než se nadál, nebo zrovna tentokrát

mu spaní sloužilo.

Po ránu, akoliv oi jeho byly ješt pevnji seveny nežli vera,

pece se kolem nebo rozjasnilo, když tu s ním zase byla sestra Me-
thodie. Pravil jí, že je dnes asi venku velmi píjemný den, a když mu
posvdila, ml z toho zvláštní potšení, že to pece uhodl.

Pohíchu neml dobrý jeho rozmar dlouho zstati nezkalen. Doktor
pi své návštv prohlížel mu i oi, mocí je otevev. Za nedlouho po

jeho odchodu oznamovala nemocnému jeptiška, že mu zpsobí trochu

bolesti, ponvadž je teba, aby mu kápla do oí.

„Ó — atropin!" zvolal u sebe Lahoda. „To znamená, že se mi

neštovice ukázaly i ná oích ..."
Když Methodie toto kapání pozdji opakovala a on jí pi tom

zas jednou do oblieje popatil, domníval se, že z pohledu jejího hle-

dla veliká starostlivost ano úzkostlivá báze.
„Patrn je zrak mj v nebezpeenství," vykládal si to v duchu,

„tak že i když vyváznu životem, mohu býti do smrti slep . . . Tiépe

hned umíti než jako bídný mrzák dále živoiti ..."
Tajil tyto neblahé myšlenky, a ony jen tím nemilosrdnji na nj

dotíraly, tím krutji hntly jeho ducha, práv když nemoc tla do-

stoupila nejvyššího vrcholu. Opt se v nm ozvalo slovo : „Jsem lovk
zniený . . . Konec ..." a pak mu skoro nepestávalo hlaholiti

v uších.

Tak mu trapn míjel zase jeden den. K veeru cít se tlesn
i duševn všecek ochablý, znuzelý a hledaje njaké potchy a úlevy,

požádal Methodii, aby mu nco vypravovala.

„Nebo vám nco petu," odtušila ona.

Ochotn posvdil.

„Teba z Tomáše Kempenského. Mám ho práv v rukou —

"

„Z eho vám libo."

„Tu jest na píklad kapitola : ,Že lovk nemá píliš málomyslný

býti, když v njaké nedostatky upadne.'"

„Ta je zrovna pro mne. Už poslouchám."

Methodie jala se mírn nahlas ísti. První vt nemocný náležit

porozuml : „Synu, trplivos a pokora v protivenství jest mn milejší

nežli utšená mysl a pobožnost ve štstí." Padla mu zrovna do duše,

a hned pocítil dobrý úinek. Utkvl pi ní tak, že dále slyšel jen hlas

pedítatelky, ale smyslu tených slov drahn okamžikv ani nesledoval.

Potom pak pochycoval jen jednotlivé prpovdi: „Snášej alespo trp-
liv, nemžešli s radostí . . . Upokoj více mysl svou . . . Není

všecko ztraceno." — „Požehnáno bud slovo tvé, sladší nad med a

strdí ... Co bych si poal v tak velikých zármutcích a úzkostech

svých, kdy bys ty mne nesílil? . . . Jen když konen dojdu k pí-
stavu — což budu dbáti, které a jak veliké vci jsem trpl?"
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Že pacient náš nkteré z posledních prpovdí v duchu svcra

bezdky na dobrotivou pedítatelku obracel, kdož mu v trudném jeho

stavu bude zazlívati? Zdálo se mu, že to on sám k ní z nitra svého

}irom]ouvá: ,Požehnána bu... Co bych si poal, kdy bys ty mne
nesílila?. .

.'

Methodie se pojednou zarazila, dospvši v knize ke slovm:
„Dejž mi dobe skonati, dejž mi šastn z tohoto svta vyjíti!" To
nemocný na žádný spsob slyšeti nesml.

„Je to konec?" ozval se. „Zajisté — lépe by se vše skoniti

nemohlo . . .

"

„Šeí se," odtušila vyhýbav velebná sestra, — „pinesu nejdív

lampu — —

"

„Kéž byste," vpadl jí Lahoda do ei, „kéž byste radji chtla

erné hodinky k tomu užiti, abyste nco zahrála!"

Tentokrát nedala se dlouho prositi. Za chvilku ozvalo se piáno.

Lahoda neznal skladby, které naslouchal ; snad by byl býval nachýlen

íci, že i ona pochází od Tomáše Kempenského. Hudb vbec málo

rozuml, ale kdy by byl ml pronésti úsudek o umní velebné sestry,

byl by as bez váhání ekl, že hraje jako svatá Cecilie. Tiché, tu ve-

lebné, tu tklivé zvuky, jež vyluzovala, hluboce ho dojímaly, zrovna

jako nebeští poslové pinášejíce stísnnému, zmítanému, rozervanému

jeho srdci uvolnní, klid, harmonii, posilu a povznesení. A jako textem

k nim poád mu znla slova: „Sladší nad med a strdí ... Co bych

si v tak velikých zármutcích a úzkostech svých poal bez tebe? . . .

Bu požehnána! ..."
I když Methodie už hráti pestala, bylo mu, jako by hudbu její

poád ješt slyšel. Jí ukonejšen usnul. Tu ho zase pepadli divocí

snové; vzdychal, stenal, až i ze spaní plakati poal. Methodie vym-
ujíc mu obkladek probudila jej. Uchopil ji chvatn za ruku.

„Jste vy zde velebná sestro?" tázal se jako bhem udychtn.

„Já," odtušila ona. „Zdálo se vám zajisté cosi nepíjemného?''

„Strašlivého! Zrovna o vás . .
."

Nepouštl ruky její, a ji jemn vybaviti chtla, nýbrž ji ješt

pevnji tisknul.

„Ležela jste také — stonala," vyprávl spšn, nesouvisle, „Sto-

nala jako já — ode mne jste se nakazila. Stál jsem nad vámi, lomil

jsem rukama. ,Pomozte! Zachrate ji!' volal jsem. Tu slyším: ,Je po

všem — je mrtva! .
.' A opravdu, vidl jsem — mohl jsem pijíti

o rozum — odnášeli vás — —

"

„A já zatím nad vámi stála v nejlepším zdraví," podotkla vesele

sestra Methodie. „Honem na to zapomete."

„Ne, ne — již to nesmím tak zlehka bráti. Vždy by snadno

bylo možno — — Velebná sestro, dlal bych si z toho svdomí, kdy

byste se u mne déle v tak hrozné nebezpeí vydávala — —

"

„Zapute takové myšlenky!"

„Ješt nyní, kde jest to už marné —

"

„Kterak to?"

„Se mnou je bez toho konec ..."

„S vámi? Blíží se konec, ale vašeho utrpení. Sotva to bude ješt
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trvati týden, a nebude nás tu potebí, mne totiž a sestry Nepomuceny.
Budete se nyní kvapem uzdravovati — tím rychleji, ím jasnjší mysl

sob uchováte."

Mluvila prost, ale s takovou jistotou a pesvdivostí, že nemohl

odolati a zstávati nevícím Tomášem, zvlášt když ml víru dáti

vcem tak žádoucím.

„A což oi?" prohodil ješt.

„Až k vám po druhé pijdu," dostal v odpov, „budete již

zase vidti."

Když po chvíli hovor utichnul, Lahodovi se poznovu ozývalo

v duši: „Požehnáno bud slovo tvé sladší nad med a strdí . . . Bud
požehnána . .

."

Bál se usnouti, aby opt neupadl v plen píšerných sn. — —
Pedpovdní Methodiino se vyplnilo — Lahoda zase prohledl

;

od doktora zvdl, že neštovice na oích na štstí nedosahují ke zí-

telnicím. Tímto obratem poal se duch jeho mocnji vzmužovati a zpru-

žovati. Dobe bylo, že neml již po ruce svého zrcadélka i nemohl se

kormoutiti svým vzezením, které od jeho výpravy ke kamnm zase

valn se zmnilo, ale dokonce nezlepšilo.

Nepítel, jenžto jej na samý pokraj záhuby pivedl, byl konen
v rozhodné bitv poražen i nacházel se na ústupu. Vyklízel se ovšem

velmi pomalu; však nemocný ml vyhráno a každý den dailo se mu
o poznání lépe.

as mu nyní u/ docela jinak ubíhal. Vypršela lhta, kterou

byla Methodie stanovila — jednoho dne si Lahoda vzpomnl: „Však

jest tomu zrovna týden." Tou dobou se z pacienta stal rekonvalescent;

byl sice posavade poután na lože, ale již neml bolestí, jedl s chutí

a v noci pokojn spal, tak že i ošetovatelky jeho již nemusily na-

poád u nho bdíti, nýbrž mohly ve vedlejším pokoji aspo na kesle

odpoinouti, jak on si dtkliv vymioval.

Methodie sama patrn zapomnla na slovo, maní a jenom k jeho

uchlácholení pronesené : že tu za týden budou zbytené. Ráno odešla

jak obyejn a zítra se opt pravideln vrátí.

V tom, hle — vcházela do vedlejšího pokoje, kde práv dlela

sestra Nepomucena. Lahoda vidl v zrcadle, jak spolu rozmlouvaly,

ale inily to tak zticha, že niemu nerozuml. Na tom by mu nebylo

nic sešlo, pece však se ho zmocnil jakýsi nepokoj, snad proto, že

Methodie na sob mla plášf i závoj, tedy bud se vracela z vycházky

nebo se k ní teprve chystala.

Po chvilce vešla k nmu.

„Rate nám zjeviti svj náhled a své pání," pravila pozdravivši,

„zdali bychom tu ješt mly býti dv nebo by jedna postaila?"

On se vihled zarazil.

„Velebná matka uiní, jak sob žádati budete," dokládala Me-
thodie, „ale nemyslíte, že by ted už jedné bylo dost?"

„Nevím," zajíkal se Lahoda, „zda by ji to nepcmáhalo — tomu

vy lépe rozumíte — —

"
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„Není toho již tolik. Sestra Nepomucena ochotné si bére všecko
na staros."

„Sestra Nep — ? Pro ne vy?"

„Stala se práv zmna —

"

„Jaká zmna?
„Já odcházím." (Pokraování.)

Z tásní Fr. S. Procházky.

Veer ve žni.

Zlato, zlato, zlato,

kam tvj zrak se kloní

:

v hívách tžkých koní,

vz i snopy zlaté,

ve tvém plaje oku,

blýská na potoku,

v tvou se píse mate
krásné, ryzí zlato.

Zlato, zlato, zlato —
chatek bílé štíty

v jednu zá jsou slity,

holub kídla svoje,

topol šumné listy

topí v blankyt istý

do zlatého zdroje

v krásné, ryzí zlato.

Zlato, zlato, zlato —
pot, prach na pletenci,

s nímž jdou dom ženci,

mozol na jich dlani,

vrásku v rudém ele

:

všecko záné, skvlé
západ odl maní
v krásné, ryzí zlato.

Zlato, zlato, zlato

do srdcí nám stéká,

jako velká eka.
Ze srdcí pak výše

v rose za klekání

ku modravé pláni

zase záí tiše

krásné, ryzí zlato.

Stín.

To boží úsmv byl, jenž záil pede mnou.

Ml východ rží na tisíce,

jež zemi ovil kolem líce,

a slyšels kvty mluvi eí tajemnou.

Mn u nohou si skákal potok bublavý,

a s vršk sosen bez šelestu

sen o štstí pad na mou cestu,

a v zlaté zoi vznášel se mi u hlavy.

Luk záhon jeden jas byl jako v obrázku,

že s písní zvunou, která plesá

mn v ústret z hloubi stín lesa

jsem odlétati vidl ži' otázku.
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Ml kvt svou rosu spoe slitou v kalichu
i la svou trávu, která v struze

se naklonila v perel duze,

a já svou píse, již jsem šeptal potichu.

A hle, tu pes cestu a luka z daleka
ký dlouhý stín se klade temn
a ruka jeho míí ke mn . . .

Pro vidl jsem, že v jas to leh stín lovka?

A z jeho suchých rt, jež chleba nemly,
zpt slyším zaznívati v tísni,

co ulétlo mi s ptaí písní,

když peníz bral a dál se smýkal setmlý.

Tu zdálo se, že úsmv boží náhle stich,

že slzami se kryje kvítí

a soucit jen že v zoi svítí,

by provázel stín velký v jeho kroejích.

Je rosou na kvtu a perlou v moi,
je mízou v haluzi, když listy puká,

je vní, jíž t opíjejí luka,

a slunce paprskem je v zlaté zoi.

Plá na nebi a v listech rže hoí,

je píse slavií to libozvuká,

jí vzntem pozvedá se boží ruka,

když lovka a srdce jeho tvoí.

Je žitím v život, je všemohoucí,

dá všecko : pravdu jako démant skvoucí,

dá nebe, propasti a všecko hojí.

By nechtl, pec ji lovk má a cítí,

i asketa, jenž odíká se žití — —
a jméno její v srdcích psáno stojí.
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Pevrat ve Východní Rumelii.

P16e

<^Ý^. Jos. J. Toužimský.

^J^W ^^^y po sjednocení Východní Rumelie s bulharským knížectvím,

W^ neustávající od chvíle, co zemé ta ustavena byla jako samo-
-4^ správný celek pod politickou a vojenskou svrchovaností sultá-

novou, optovaly se tak dlouho, že obecenstvo evropské jaksi

už jim uvyklo a považovalo je za stálý píznak stavu vcí oné

zem. Jen s nevolí a k výslovnému naléhání Ruska, zejména samého
cara Alexandra II., podrobil se 1879 národ bulharský za Balkánem
ádu Berlínskou smlouvou ustanovenému, však nepestal ho považovati

za násilné odtržení od Bulharska Pedbalkánského, jež nemže míti

trvání. Slovem, na táborech, veejným tiskem, pamtními spisy vel-

mocem, deputacemi k cizím zástupcm, krátce všemi ústavními pro-

stedky a cestami dovolával se národ v obojím Bulharsku rok co rok,

avšak marn, sjednoceni. Hled k tomu nebyla sice nevysvtlitelná,

nicmén pekvapila zvs, jež pojednou z Plovdiva rozlétla se po Evrop,
že dne 18. záí národ ve Východní Rumelii sám vlastní svou mocí
uinil skutkem, eho dlouho se domáhal, že svrhl vládu dle Berlínské

smlouvy a ústavního statutu ustanovenou, prohlásil sjednocení s kní-

žectvím a knížete Alexandra Battenberského za knížete i jižního Bul-

harska.

Za prvního dojmu zprávy té zdálo se, že sjednocení jest plodem
shody a pátelství rakousko-ruského, že Rakousko nepovažovalo sjedno-

cení za vc píící se jeho prospchm na východ a že ob íše neli

dovolily aspo dopustily pevrat ve Východní Rumelii, kterým zem ta

samovoln slouena byla s knížectvím. Zdály se nasvdovati tomu
mnohé okolnosti. V samé Vých. Rumelii poátkem r. 1884 ovládlo

mocnji než kdykoliv díve hnutí, aby sjednocení stalo se skutkem.

Hnutí to pivedlo na vrch tak zvanou stranu sojedinenija (sjednocení),

jež byla v dobrém pomru s ruským zástupcem v Plovdivu, gener.

konsulem Sorokinem. Hnutí to podemlelo v národ zcela pdu pod
pívrženci gener. guvernéra Alexandra Bogorida (1879— 1884), a když

Rusko v dubnu 1884 proti optnému jeho ustanovení na nové ptiletí

se vyslovilo, jmenován byl 7. kvtna od sultána hlavou Východní Ru-
melie na 1. 1884—89 dívjší generální tajemník, Gavril Krestovi.

Jmenování jeho platilo za veliký úspch politiky ruské, který byl tím

úplnjší, když v íjnu po rozpuštní snmu východorumelského zvoleni

byli do nového snmu vesms jen pívrženci od Ruska podporované

strany sjednocení, a když z jejího stedu obsazeny byly i všechny

dležitjší úady. Pan Sorokin vystupoval pak sice drazn proti hnutí

národnímu, konal i objíždky po zemi a zrazoval od krok, které prý

by uvrhly zemi v záhubu; avšak pozorovatelm mohlo se zdáti, že

jest to pouhé odvrácení pro nevasnos doby, nikoliv ve vci. Závaž-

nými okolnostmi dále zdály se : schze panovník v Kromíži ke konci

srpna, jež pedcházela pevrat ve Vých. Rumelii, pobyt knížete Alexandra
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na dvoe císaov o manévrech Plzeských a cesta jeho k ruskému
ministru zahraniných vcí Giersovi do Františkových lázní. Což by

mohlo býti pirozenjší než, že by strana sjednocení použila první na-

skytnuvší se píznivé píležitosti a provedla program svj?
Avšak nebylo tomu tak. Na jakých zásadách utvrzena shoda

rakousko-ruská, jest dosud zahaleno rouškou tajemství. Tolik jest

jisto, že Eakousko nechovalo se odmítav a nepátelsky ku sjednocení,

že však Rusko, v jehož programu pece sjednocení jest, událostmi za

Balkánem bylo poboueno a chovalo se, jako by politika jeho byla tam
utrpla citelnou porážku. Co Vých. Rumelie se týe, nebyla to strana

sjednocení, jak události ukázaly, která pevrat provedla, nýbrž naopak
strana jí nepátelská. O stran možno ovšem mluviti jen do jisté míry,

jen pokud uinila pípravy a dala heslo, které celému národu tak bylo

vítáno. Tímto stavem vcí vysvtluje se také chování úadního Ruska,

jež jednak mluví o ochot a lásce k Bulharm, jednak s chladnou

zdrželivostí a nepízní chová se k initelm, kteí pevrat provedli,

pedevším ke knížeti Alexandrovi a jeho ministrm.

Po pl noci na den 18. záí udeeno na zvony na všech chrámech

v mst Plovdivu. Poplachem ze spánku vyburcované obyvatelstvo po-

spíchalo na ulice. Zde bylo již neobyejn živo. Jízdné etnictvo cválalo

mstem a nosilo rozkazy na rzné strany. Nádraží železnice k bul-

harským hranicím na jedné a k Drinopoli a Caihradu na druhé stran

vedoucí, pošta, telegrafní úad a veškery veejné budovy obsazeny byly

vojskem národním. ety vojenské z nedalekého tábora a ozbrojený lid

selský táhly za zpvu a jásotu do msta. Vojsko i etnictvo, složivši

písahu vrnosti knížeti Alexadru, obstupovalo vládní budovu v dolním

mst nad ekou Marici, kde pebýval gen. guvernér, Gavril Krestovi,

a kde nalézají se i hlavní úady státní. V budov vládní, turecky

koak zvané, kde sídleli druhdy turetí pašové, odehrál se tento výjev

:

Zacharij Stojanov, redaktor asopisu Borba (Zápas), jenž pro podnco-
vání proti vlád strany sjednocení a pro hlásání pevratu ve prospch
spojení s knížectvím byl stíhán, vstoupil po 2. hodin s plnoci do

obydlí Krestoviova. Stráže ustupovaly a byly poslušný jeho pokynuv.

Krestoviovi lomozem probuzenému prohlásil, že ve jménu národa a

sjednocení ho zatýká, aby se podrobil a nebál se, životu jeho že ne-

hrozí nebezpeí. Krestovi byl sveden se schod a za hlubokého ticha

vsazen do pipraveného koáru, ve kterém pod stráží sestry Stojanová,

Mario, žákyn páté tídy díví školy Plovdivské, provázen byl z msta
a odvezen do Vel. Konare a odtud pak dále do Srédce. Rovnž zateni

a do Srédce dopraveni byli od sultána jmenovaní vrchní velitelov,

vojenský a etnický, Drigalski a Borthwig, a lenové vlády Bobev
a Madžarov. Zárove ustavila se téže noci prozatímná vláda. Vojsko

jalo se trhati s odvu svého hvzdy východorumelské a pipevovalo
si lvy bulharské. Po celém mst nastal jásot, všude vítáno s radostí

prohlášené sjednocení. S úsvitem dostavoval se ozbrojený lid selský

pšky i komo i ze vzdálenjších okres a cestou všude nadšen hlásal

sjednocení. Rolníci, vedení od knží s tasenými šavlemi, mli na

apkách lvy bulharské.
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Již v noci rozšíeno bylo mezi iid a nalepeno na rozích toto

vyzvání

:

„Bratí ! Hodina našeho spojení udeila. Cizí vláda Rumelská,

jež tížila nás šest let, jest svržena. Na místo této vlády prohlašuje

se spojení naše s knížectvím bulharským pod žezlem bulharského kní-

žete, Jeho Výsosti Alexandra I.

Obané! Jste zavázáni jménem vlasti, jménem slávy a velikosti

Bulharska, abyste pospíšili ku pomoci svatému dílu a abyste zachovali

co nejpísnji veejný poádek a mír. Pamatujte, že písn bude po-

trestán každý, kdokoliv si dovolí násilí a loupež, zvlášt spáchali

násilí toto na cizích národnostech, které má každý brániti jako své

bratry.

Dstojníci a vojáci! Synové bulharští! Tajný výbor vás žádá,

abyste sklonili hlavy své ped pyšným lvem bulharským a ped veli-

kosti kesanstva — ped kížem. Proti komu a za koho chcete se

bítir' Pomnte, synové bulharští, že jste k hanb a potup sloužili pod

plmsícem, pod praporem našich ptistyletých trýznitel.

Dstojní duchovní pastýi ! Vy, kteí jste chránili a sílili Bul-

harsko celých pt století, vztyte kíž spasitelv a žehnejte našemu

svatému dílu. Do té doby nežli osvícená Evropa uzná naše národní

dílo, nežli vojska Jeho Výsosti bulharského knížete opanují Thracii,

zvolí se prozatímná vláda, která vše bude íditi a spravovati. Jí po-

vinen jest každý poslouchati.

Kéž nám pomže bh a sílí naše páže ! Ku pedu !

V Plovdivu 17. záí 1885. Z výboru."

O ustavení prozatímn vlády uveejnno bylo ráno toto pro-

hlášení :

„Oznamuje se obyvatelstvu, že ode dne 18. záí 1885 vládnouti

bude prozatímná vláda takto sestavená: pedseda dr. Stranski, místo-

pedseda dr. omakov, lenové : major Nikolaj ev, major Filov, major

Mutkurov, major Rajo, J. Grujev, K. Péjev, dr. Jankulov, Zach. Sto-

janov, D. Jurukov, G. Danev, A. Samokovec, G. Benev.

V Plovdivu, 18. záí 1885."

První in prozatímn vlády byl, že obrátila se telegraficky ke

knížeti Alexandrovi, jenž prodléval práv u Šumna v táboe vojenském,

a k bulharské vlád do Srdce, dále že jmenovala majora Nikolajeva

vrchním velitelem branné moci. Hned prvního dne vydala próz. vláda

toto prohlášení:

„Bratí! Kostky jsou vrženy, a sjednocení s knížectvím bul-

harským pod žezlem bulharského knížete jest již prohlášeno. Za tím

úelem oekává vlas i národ náš od vašich paží, vašich sil a vašeho

vlastenectví nejvtších obtí, bez nichžto snad zem naše uvržena by

byla v krajní nebezpeí. Prozatímná vláda uinila již patiná opa-

tení, aby nejpísnji potrestán byl každý, kdo by tím neb oním sp-
sobem unikal píkazm tohoto provolání, jež neleká se žádných krok.
Proto každý z vás do 40 hodin po uveejnní prohlášení toho povinen

jest dostaviti se na velitelství své družiny ve zbroji a obleku, aby

uposlechl píkaz komise."
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Bhem dne docházely ze všech stran potšitelné zvsti. Všude

po celém Zabalkánském Bulharsku pijato bylo prohlášení jednoty s nad-

šením. Na nkterých místech propuklo hnutí to již díve, tak v Pod-

balkánském msteku Karlovu již na poátku záí, bylo však potlaeno,

v Panadžurišti 16. záí, kde zvítzilo, v irpanu pod Srednou Gorou

16. záí, kde lid srazil se s etnictvem, které užilo stelné zbran na

rozehnání obecenstva. V Golemu Konare, velké, pes 3000 duší íta-

jící vesnici na Plovdivské rovin, v okresu Ovechlumském, propuklo

17. záí. Správce ruského gener. konsulátu v nepítomnosti Sorokina,

p. Ingelstrem, pospíšil tam, aby lid utišil, avšak v noci stihl již cestou

ozbrojené ety rolník, kteí za volání: „A zhyne Východní Rumelie!

A žije sjednocení! Sláva našemu knížeti Alexandru!" táhly do Plov-

diva. Když se vrátil p. Ingelstrem^ zvonno již i v Plovdivu na poplach,

a gener. guvernér Krestovi vezen byl z msta.
Od hranic došly depeše, že perušeno všude telegrafní spojení

s Caihradem. Železniní tra mezi Harmanli a tureckým mstysem
Mustafou pašou nad Marici, perušena byla na mnoho kilometr. Správu

železnice pevzala prozatímná vláda a svila vojenskému velitelstvu.

Z Plovdiva a jiných mst nebyla propuštna nižádná soukromá depeše

po celý den 18. záí, a rovnž zadržány pošty. Teprve když došla

zvs ze Srdce od pedsedy ministerstva Karavelova a od knížete

z Varny, že kníže uznává sjednocení a že pijímá prohlášení za knížete

jižního Bulharska, uvolnny telegrafy a pošty.

Tak skonil první den pevratu v Zabalkánsku. Jestliže ráno

byl lid ješt v pochybnosti o svém osudu, jásal veer, že bulharské

knížectví ochotn pijalo nabídnutou jednotu, a že kníže oznámil píchod
svj. Po celou tu dobu panoval poádek vzorný, nižádnému Bulharovi

nenapadlo mstíti se za ukrutnosti, jež byli r. 1876 a 1877 mohame-
dáni na Bulhaích páchali. Ovšem i sám kníže zapísahal prozatímnou

vládu : „Ve jménu svatého díla prosím vás, stežte poádek a mír

v zemi do mého píchodu do Plovdiva." Ostatn úplná bezpenos
a vzorný poádek jsou známkou celého bulharského pevratu. V Plov-

divu samém vydal téhož dne kmet (starosta) prohlášení, v nmž vyzývá

obyvatelstvo, aby hledlo si obvyklého zamstnání, a kdy by se kdo

v em cítil zkrácena, aby obrátil se ku prozatímn vlád.

(Dokonení.)



Venkovanka. Veselohra o 1 jednání od I. S. Turgénva. Z ruštiny pel. dr. P.
Durdík. Svaz. 13.: Manžel ze šetrnosti. Fraška ve 3 jednáních. Napsali Ad.
Abrahamowicz a R. Ruszkowski. Z polského pel. Arn. Schwab Polabský.
(Autorisovaný peklad.) Svaz. 14.: Vzorný manžel. Veselohra o 3 jednáních.
Napsal Ant. Lokay. Nakl. M. Knapp v Karlin 1885.

Nová knihovna pro eský lid. Poádá V. Špaek. Svaz. 4.: Ve
vlasti cizincem. Výstražná povídka, kterou eske'mu lidu napsal V. Špaek.
S obrázkem. Nakl. týž.

Pkné tení. Album román a povídek pvodních i peložených. Série II.

ses. 16. a 17.: Ed. Bulvera Eugen Aram. Nakl. J. R. Vilímek, v Praze 1885.

eská bíbliothéka rodinná. Výbor nejlepších novel a povídek literatur

slovanských i západních. Poádá J. J. ^V^eselý. Ron. II. svaz. 10.: Malá Fa-
detka od Georgesa Sanda. Peložil V. erný. Nakl. AI. Hynek, v Praze 1885.

Obrázková knihovna pro mládež. ídí St. ehák Kamenický.
Ron. in. seš. 9.: Na Kemešník! rta cestopisná pro mládež dosplejší od
V. Petr. Obrázky od J. Bobše. Nakl. B. Bóhm, v Novem Mst n. Met. 1885.

Pítel domoviny. Knihovna prostonárodní. Pispním nejlepších spiso

vatel domácích poádá a vydává M. Reisová. Svaz. 4.: Dva barikádníci. Po-
vídka oil J. Arbesa. Vzorná obec. Vzpomínka na návštvu u Fr. Skopalíka.
Líí Jan Herben. Svaz. 5.: Zemský ráj. Povídka od El. Krásnohorské. Na
saních. Zámecká povídka od Terezy Novákové. Konstituce v horách. Obrázek
ze r. 1848. Napsal Jos Koblížek. Nákladem vydavatelky.

ivnáv Prvodce po Praze a okolí. Sepsal F. A. Borovský.
S plánem Prahy, mapkou okolí, plánem Rudolfina a zvláštním dodatkem. Druhé,
zcela pepracované vydání. Nakl. Fr. Éivná, v Praze 1885.

Nejlepší eské humoresky. Vydává J. R. Vilímek. Illustrovali : Fr.

Kolár a H. Perhof. Dílu II. vydání druhé. Seš. 1. V Praze 1885.

Vodovod msta Král. Vinohrad. Podává Jos. Franzl. S 10 tabul-

kami. Nákl. vlastním.

Národ. Obanský kalendá na obyejný rok 1886. S velkými titulními

obrazy a s mnoha jinými vážnými a humoristickými vyobrazeními. Roník druhý.

Nakl. Fr. Šimáek, v Praze 1885.

eskoslovanská Koleda. Obanský kalendá na obyejný rok 1886.

S velkými titulními obrazy a s mnoha jinými vážnými i humoristickými vyobraze-

ními. Roník jedenáctý. Nakl. týž.

Kalendá Humoristických List na rok 1886. Tetí roník. Nakl.

J. R. Vilímek, v Praze 1885.

Ylas. Nový prostonárodní kalendá na obyejný rok 1886. Rediguje

V. Beneš Šumavský. Roník ticátý. Nakl. AI. Hynek, v Praze 1886.

Pražský kalendá pro lid eský pro rok 1886. S mnoha povíd-

kami a lánky zábavnými i pounými, s dvma obrazy titulními a mnoha jinými

obrazy. Roník šestý. Rediguje J. L. Turnovský. Nakl. týž.

I^kola na flautu (pikolu) o jedné klapce. Soubor postupných

cviení od prvních poátk se temi pehledy všech hmat na tomto nástroji.

Zárove sbírka národních, obecných a jiných oblíbených melodií. Sestavil .
Nejedlý. Díl II. Nakl. M. Knapp, v Karlin 1885.

Nákladem knihkupectví I. L. Kobra v Praze vyšla práv:

ELIŠKA PEMYSLOVNA.
Trucblohra v pti jednáních

od

vAoSLiAVA VL.OKLA.

TETÍ VYDÁNÍ.

Cena 72 kr.
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vychází dne 25. každého msíce v šestiarchových sešitech.

Na r. 1885 pedplácí se i b poštovní zásilkou do zemí rakousko-uherských

:

etvrtletné 1 zl. 80 kr., pUetn 3 zl. 60 kr., celoroné 1 zl. 20 kr., Jednotlivé

íslo stojí 68 kr.

Redakce a administrace: ve Vinohradech, v ulici Celakovského ís. 165.

Na sklad jsou posud roníky 1873, 1876—1878 (po 6 zl.), 1879, 1880 (po

6 zl. 60 kr.), 1881—1884 (po 7 zl. 20 kr.) Roníky 1871, 1872, 1874 a 1875
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na roník po 70 kr., poštou po 80 kr.

Patisk celých prací se vyhrazuje. — Lhta k reklamacínri koní
vyjitím nového ísla.

-^ir e>í^&>aí^í?iS>^^,žr'-^i-í^

v PRAZE.

TISKEM FBANTIKA SlMÁKA. — NÁKLADEM VLASTNÍM.

Papír z tov&mlho skladu A. Wiesnera v Praze.

1885.





Koníce tímto íslem patnáctý roník Osvty vzdáváme nej-

prve velé díky všem, kdož v tomto roce úinliv nápomocni byli,

aby list náš úlohu svou plniti mohl ; i prosíme, aby mu i v bu-

doucím roce vrnými páteli zstali.

O dležitosti jakož i psobení jeho asopisectvo eské vy-

slovilo se mnohokráte, vždy jednomysln, provázejíc každé jedno-

tlivé jeho íslo hojnou pochvalou. Ze strany obecenstva potebuje

Osvta živjšího úastenství, než se jí v roníku práv uhonéeném
dostalo. I vznášíme k osvíceným národovcm, bez nichžto zajisté

žádná konina naší vlasti není, snažnou žádost, hy asopisu našemu
zvlášt v zámožnjších kruzích pdy dobývati napomáhali.

Zvouce pak již kti

pedplacení na šestnáctý roník Osvty

slibujeme, že o všeliké zvelebení asopisu i dále co nejsvdomitji
peovati budeme.

Nové pp. pedplatitele upozorujeme, že starší roníky Osvty,
pokud jsou ješt na sklad, mohou sob opatiti

za cenu znan sníženou,

když je v období novoroním pímo z naši administrace za hotové

odeberou. Toto doasné snížení cen pestane dnem 1. bezna 1886,

kde nastoupí opt ceny obyejné.
První íslo šestnáctého roníku Osvty vyjde za píinou svátk

vánoních díve než obyejn. Abychom náklad na roník ten usta-

noviti mohli, žádáme uctiv za brzké zaslání pedplatných penz.

Knihy a hudebniny Osvt zaslané.

Zamilovaný posilíon. Obraz A. Wierusze Kowalského, svtlorytina
ústavu Hanístánglova. Prémie Umlecké besedy na r. 1886.

echy. Spolenou prací spisovatelv a umlcv eských. Vedou Fr. Ad
Šubert a F. A Borovský. Obrazovou ás poádá Karel Liebscher. Seš. 36,

37, 38. (Uílu III, Praha, seš. 12—14.) Nakl. .1. Otto, v Praze 1885.

Písmo svaté starého a nového zákona. Vydání pro katolíky. Pe-
hlížejí V. Štulc a dr. A. Lenz. lllustroval G. Doré. Sešit 12. Nakladatel týž.

V Praze 1885.

Hrady a /.ámky eské. Popisuje August Sedláek. Illustrují bratí
Liebscherovc, V. Brechler a V. Král z Dobré Vody. Seš. 73. a 74. (Dílu V.

sešit 3. a 4.) Nakl. V. Šimáek, v Praze 1885.

Rusko slovem i obrazem, líí Jos. Kolá. Ulustrace od pedních
umlc, z nejvtší ásti ruských. Dílu I. seš. 6. a 7. Nakl. týž.

(3esta po zemích východních. Sepsal korunní princ Rudolf Rakouský,
illustrbval dle pvodních kreseb Frant. šl. Pausinger. eské vydání spoádal
dr. Josef Štolba. Se 100 devorytinami a mnoha zvláštními kartony. Sešit 15.

(Dokonení) Nakl. J. Otto, v Praze 1885.

Sborník illustrovaných román. Dílu I. seš. 14. Nakl. Fr. Šimáek,
v Praze 1885.

Inslituce ímského práva. Vykládá dr. L. Heyrovský. Cásl.: Úvod
a nauky všeobecné. Nakl. J. Otto, v Praze 1886.

Sbírka pramen práva mstského království eského. Díl I.:

Privilegia, mst Pražských. Nákladem obce kr. hl. msta Prahy vydává dr.

Jaromír elakovský. V Praze 1886.

íšské i právní djiny nmecké. Se zvláštním zetelem k zemím
rakouským sepsal dr. J. J. Hanl. Seš. 1. Nakl. J Otto, v Praze 1886.

Život zvírat. Od A. E. Brehma. Dílu III. (Obojživelníci ;: ryby, pe-
kládá Fr. Bayer) seš. 1. — Dílu II. (Ptáci, pekládá Fr. Nekut) seš. 20 Nakl. týž.

Djepis msta Prahy. Sepsal V. V. Tomek. Díl II. Novoeské biblio-

théky, vydávané nákladem Musea království eského, íslo XVIII. V Praze 1886.
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OSYTA

Palacký jako filosof.

Píspvkem k djinám filosofie v echách a eského probuzení

napftal§Leander Cech.

Prešpurce na akademii se náš Palacký seznámil s filosofií Kan-

^ tovou a pilnuv k filosofii s nadšením, hlavn esthetiku si oblíbil.

Jak horliv jí se obíral, o tom nejen filosofické spisy jeho svdí,

^ ale i ta okolnos, že se chtl státi profesorem filosofie. Piše o tom
' elakovský v prosinci r. 1821 Kamarytovi: „Palackého sem zjara

máme dostati za profesora esthetiky, posud musíme býti spokojeni s ne-

esthetickým supplentem." (Frt. L. elakovského Sebrané listy str. 74.)

Profesorem esthetiky Palacký se nestal, alebrž vbec studia filosofie

se vzdal pro studia historická, ježto se stala potom výhradným ped-
mtem jeho pée a zamstnání (425 *). Nicmén filosofická innos
jeho zasluhuje, aby o ní promluveno bylo, nejen proto, že innos muže
v národ našem tak zasloužilého a znamenitého zevrubn znáti a oceniti

jest vdných potomk povinností, nejen proto, že jest to první oprav-

dový pokus filosofii pstovati v rouše eském, ale že pokus ten vypadl

dosti šíastn, že k nám tu nemluví jen pouhá reprodukce tehdejší filo-

sofie, ale i duch samostatný, který na základ Kanta, Platona, Schillera

a Herdera nespokojen jsa s dosavadním stavem esthetiky svou pracuje

soustavu, „chtje podle možnosti své vyplniti nedostatky" její; a ko-

nené proto, že Palacký soustavu svou za slovanskou prohlašuje. ^)

Filologa konen i e zajímati bude; dlužno pak vyznati, že tento

oíšek pro tehdejší dobu vru ne mkký rozluštn byl s takovou snad-

') Kdekoli v závorce pouze íslo udáno, znamená stránku v 1. díle Rad-
hošt, sbírky drobných spis Frt. Palacke'ho.

*) V listu psaném Janu Kollárovi r. 1820 o sv. Duchu Palacký píše: „Co
dlám? Co horlivec pro vlas a umní dlati mže: tu, cviím se a píši

esthetiku svou. — Mé nejvtší snažení bylo by pouiti píkladem, že nám
potebí již jednou mysleti, mluviti a konati slovansky, odhodícím ne-

zdárné slabikáe nmecké." (as. Musea 1879 str. 381).

osVETA 1886. 12. 67
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ností, že už hned v letech dvacátých podán dkaz, kterak dobe mate-
štinou naší též moderní filosoíickou védu zdárn péstovati lze.

Nejznamenitéjší filosofický spis Palackého jest Pehled djin kráso-

vdy a její literatury, složený r. 1821 a vytištný v Kroku díle L,

ástce 4. r. 1823. Palacký sám praví, že jest to jak tuší jediný a

první pokus djin esthetiky vbec. Než obšírný djepisec esthetiky

R. Zimmermann uvádí již z r, 1799 jakýsi Entwurf zur Geschichte und

Literatur der Aesthetik od Kollera, podotýkaje, že záhy musil velmi

ídkým býti, jelikož se mu nepodailo ani jednoho exempláru najíti.

(Zimmermann, Geschichte der Aesthetik, Vorrede V.). Palacký spisu

toho neznal, jelikož ve svém obšírném pehledu literatury esthetické

všech národ, který pipojil k svým djinám a který podnes ceny ne-

tratí, o nm se nezmínil. Teba tedy dílo to prvním není, pracovány

jeho djiny nezávisle. Palacký bez kritiky a neudávaje dvod spisovate-

lových krátce a struné podává mínní jednotlivých esthetikv o kráse.

Djiny tyto obsahují ješt esthetiku Schellingovu a pedních nmeckých
romantik. —

Vlastní Palackého o kráse nauku obsahovati mla Krásovéda,

ili o kráse a umni knihy paterý. Spis tento však nedokonen. První

kniha jest celá, druhá obsahuje 10 oddíl, z nichž poslední již nedo-

konen, knihy tetí napsána jen malounká ást, ostatní dv nenapsány

vbec. Esthetiku Palacký psáti poal r. 1820, a co vbec napsáno,

dokoneno bylo r. 1823. Zaátek její po prvé vytištn byl v Kroku
(dílu I. ástce 2.) pod názvem : Povšechné zkoumání ducha lovího
v jeho innostech. Kniha první „O krásovd" vytištna v asopise
eského Musea r. 1827 a kniha druhá v témže asopise r. 1829,

avšak necelá, „protože mluva filosofická ukazovala se tehdejšímu te-
nástvu ješt píliš obtížnou býti" (334). Roku 1830 v témže asopise

ješt vytištn lánek: „O pvodu kominosti a traginosti." — Ob
práce Djiny i Krásovdu pojal Palacký do své sbírky drobných spis
Radhošt (1. díl, 285—425).

Ke spism esthetickým možno pipoísti ješt Posudek tragédie

Angelina, po prvé tištný v Radhošti (I, 426— 433), jakož i nkteré
z Literárních zpráv a posudk, uveejnných tolikéž v Radhošti (I, 21

až 114). I známé Poátky eského básnictví z r. 1818 sem poítati

možno. Konen budiž pipomenuto, že Palacký úmysl ml peložiti do

eštiny i Platóna ; avšak zstalo jen pi úmysle.

Jakkoli spisy Palackého hlavn ypadají v obor esthetiky, pece
esthetickými pravdami jediné se nezanášejí. Nebo jelikož Palackého

esthetika spoívá na psychologii, (POíná zkoumání své „zpytováním du-

chovních lovka mocí a jejich zákon," kterémuž zkoumání vnuje
znanou ást první knihy. Ponvadž pak i v této knize promlouvá

o filosofii vbec, vyložíme, pokud to dle pozstalých spis možno,

filosofické stanovisko Palackého úpln, promluvímeli o jeho psychologii,

jeho pojmu filosofie a konen o krásovdé.
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I. Palackého psychologie.

S metafysickou záhadou o podstat duše lidské Palacký valn se

neobírá. Stoje na stanovisku empirického dogmatismu uí, že lovk
jest nejen duch alebrž i tlo, obé pak že iní ve skutenosti zvláštní

celek (345), a že initi rozdíl mezi duchem a pedmtenstvem jest

prvotné rozeznání, bez nhož vbec nelze nabyti zetelné známosti

filosofické (336^).

Mnohem zajímavjší jest úkaz, že se Palacký zekl náaky o du-

ševních mohutnostech, což zajisté svdí o jeho duchu filosofickém

;

nebo Kant mohutností duševních se houževnat držel a pijav ti hlavní

druhy duševních mohutností za zjev skuteností daný více uškodil vý-

voji psychologie než prospl. Palacký zajisté znal hlasy onch filosof,

kteí ped Herbartera, systematickým potíraem a koneným zrušitelem

bludné nauky té, sem tam více mén opravdov a nepátelsky nauce

o mohutnostech duševních vypovídali boj. Znalli též nauku Herbarta

samého, jenž již r. 1816 vydal spis svj Lehrbuch zur Psychologie a

r. 1824 Psychologie als Wissenschaft, urit nelze íci; neuvádí spis
tch ve svém pehledu literárním, který však hlavn jen spisy esthe-

tické vypoítává. Tolik je jisto, že Palacký mínní své pronáší zcela

urit, v hlavní vci nejsa vzdálen od stanoviska ' nynjšího. Dvojí

stránkou — uí Palacký — duch „v úkazu" (Erscheinung) se jeví:

citem („stední") a myslí („výstední stránka"). Onou duch sám v sob se

zakládá i zstává, touto vchází „v potah" se svtem pedmtným. Mysl

pak zase buJ svtem pedmtným jest urována, bud: jej uruje sama

a tudíž dvojí psobnost má: poznávací a snaživou; prvá jest psobnos
rozumu, druhá vle (336— 337). Cit, pedstava a snaha jsou ti zá-

kladní dje života duševního, ili dle Palackého psobnosti ducha.

„Nikoli však," dokládá Palacký dále, „nezamýšlejmež rozliných moci

v duchu z toho toliko dvodu, že znamenáme rozliné v nm psob-
nosti. Jestota i moc ducha našeho jest vždy jen jedna a všude tatáž,

bud! že my cítíme, bu že volíme nebo poznáváme." „Tedy ne trojice

mocí, jako trojice psobností ; nebo v každé psobnosti vždy jen jeden

a tentýž jest duch, co psobí." „Tatáž zajisté nedílná moc duchovní,

když se považuje jako sama v sob psobící, nazývá se citem; když

ale považuje se jakožto psobící do pedmtenstva, nazývá se vlí, a

když se posléze považuje jakožto pojímající pedmtenstvo do sebe,

slov rozumem." „Kdykoli my tedy snad o mocech ducha svého mlu-

viti budeme, tyto moci vždy vlastn jen za formy jmíny býti musejí,

pode kterýmiž ona nedílná jestota duchovní vychází v úkaz" (337).

') Rozdílu tohoto dochází tímto závrem. V pojmu veškerenstva jest obsažen

i pojem lovka, ale jelikož oba pojmy mají rozdílné znaky, nutno lo-

vKa a veškerenstvo „proti vostaviti." Znakem pojmu lovka jest, že uza-

vírá v sob bezprostedn nás samy ili naši samosf, stojíme tedy my
naproti tomu, co námi není, což jinak nazvati lze podmtností a ped-
mtností. A rozdílem tímto ~ pokrauje Palacký — nenabýváme zná-

mosti ani o sob samých ani o tom co krom nás jest, on pece nám
slouží ku prvotnému rozeznání mezi duchem a pedmtenstvem. — Ale

tu beze všeho odvodnní zamnny jsou ti zcela rzné pojmy: lovk,
my, duch.

67*
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Již tyto vývody Palackého ukazují nám, že jinak vykládá cit než

u nás bžná filosofie Herbartova, blíže se výklady svými nejen Kantovi

a jiným tehdejším filosofm zejména Plattncrovi a Tetensovi, nýbrž

i nkterým filosofm nynjším. Jemu totiž není cit duševním stavem

odvozeným, nýbrž pvodním, bezvýmineným, základním — jest prvek,

který se nedá z nieho prvotnjšího a základnjšího vyvésti (338).

Až do Descartesa byl cit ádn v mohutnost snaživou
;

pokládán byv

za trpný, byl prvodcem a zakonením inné snahy. U Descartesa,

Spinozy a hlavn Leibnitze cit byl prese vši temnotu svého obsahu

pedchdcem a pedpravou poznatku, základem jeho jest vjem dokona-

losti njaké nebo nedokonalosti. Úplnou samostatnosC piknul citu Kant
ve své kritice soudnosti, pokládaje cit za tetí mohutnost duševní, které

nelze odvoditi ze žádného spoleného základu. Odtud samostatnost citu

dlouho byla za axiom, a Palacký stojí v této vci na stanovisku Kan-
tov. Ale kdežto Kant mohutnost cítící staví mezi mohutnos poznávací

a snažící, Palacký iní z ní podstatu ducha vbec, cit jest mu prame-
nem veškeré psobnosti duševní, dílnou, ve kteréž se tvoí život náš

duchovní. ') Mimo cit není pro nás jestoty (das reále Sein), a i jestoty

mimopodmtné ili pedmtné, jeliž jaká, jen citem se docítiti mžeme
(388). Ba cit sídlem jest i nevdomého; v itelnosti „složené leží jiskry

vší známosti nadje a víry, jichž ale drahná ás neprocítá k vidomému
plápolu" (399). Tato pvodnos a nezávislost citu jest axiomem, na ni

lze jen ukázati, nikoli ji dvody dokázati. Citu jsme si bezprostedn
vdomi, on jest pvodišt a jako rodišt bytu našeho, on zakládá život

náš veškeren. Nebo i samo nabytí pocit, jež vznikají jistými dojmy
na ducha psobícími, bývá možno „jen za pedešlým ujemnním se

samosti naší k nmu, to jest, za pedešlým inem pvodn podmtným,
ili z citu pocházejícím" (339). O citu tedy, jelikož prvotnjší než

poznání jest, nemžeme nabyti pojmu pimeného ; vlastnosti citu jsou

„nerznitelnos a tajemnos", on jest co nejosoblivjší a nejnedílnjší.

Proto volá Palacký: „Svaté tajemství zakládá život náš, kámen uhelní

bytu lovího kryje se oku smrtelnému." Ale jen v citu jest nalézti

dokonalou jistotu, všecko naše ostatní znání a vdomí jest zprostedko-

vané, následovn jen dovené. Citem vstupujeme ve spojení s celou

pírodou živou i neživou. Mezi naší podmtností a vším, co spatujeme
živého neb ústrojného, jest bezprostední vespolnost a pospolnos. Svt
zevnjší a vniterný jsou „dva stejnoladní nástrojové hudební, z nichž

zazníli jeden, ozývá se i druhý;" mezi zevnjším a vnitním svtem
jest jistá harmonie pirozená a k našemu bytí nevyhnuteln potebná.

Nejen smysly duch náš pichází ve styk se svtem zevnjším, bližší

spolení mezi podmtností a pedmtností dje se práv citem.

Slyšímeli tuto mnohdy básnickou mluvu, zda neznamenáme ná-

') Zmínný díve Plattner deíinuje cit jakožto „uvdomní vlastního pítom-
ného stavu" ; Teteus pak nazývá pímo cit „nejpvodnjší a první základní

projev duše, kterým ona všechny nové zmny v sebe pojímá." (Volkmann
Psychologie II., 293.) — Cit za jádro a pramen života duševního pova-
žuje i nmecký filosof Schleiermacher. iN^které jeho spisy náhožensko-
mravní vyšly sice v dob té, kdy Palacký esthetikou se obíral, hlavní

však jeho díla náležejí dob pozdjší.
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zvuku oné theorie, která cit uinila smyslem nadpirozeného, kde vbec
všechna skutenos lovku jediné citem se ovuje? Básnický duch
Palackého vbec, mohutnost a tajemnos citového života, konen i ne-

dostatené rozeznávání pocitu a citu zpsobily asi, že Palacký cit za
pvodní a základní stav duše naší vyhlásil. Než jak známo, o této

otázce dosud poslední slovo promluveno nebylo.

City rozdlil Palacký dle pomru samosti ku pedmtm a k vý-

stedním ducha innostem (rozumu a vli). Z pomru prvního vzniká
cit libosti a nelibosti; onen, vítzili ve vzájemném sporu podmétnos,
tento, zvítzili pedmtnos. Pronikali cit tlo, sluje tlesný, pronikali

ducha, duševní; duchovní cit pak buto jest „pízkumný" (cit pravdy),

bu píkonavý (svdomí) bu pokrásný (krásocit, 340).

Palacký tedy cit prohlásil za pramen života duševního
;
jak k nmu

poznání a snahy se mají, o tom nás blíže nepouuje. Toliko tomu dává,

že cit spoluje se s „poznávajicností'' (Erkenntnissvermógen) a se snaži-

vostí, což tuto svdomím, onde povdomostí sluje. Nejdležitjší však
jest spojení citu s obrazností, v nmž pvod i sídlo má krásocit a

krása (339—341).
Poznání Palacký definuje jakožto pojímání pedmétnosti jistým

spsobem do samosti naší. Nauku o poznávání Palacký celkem pednáší
dle Kanta. Kant uí, že veškero naše poznání poíná sice zkušeností,

ale proto že pece všechno ze zkušenosti nepochází, nýbrž poznatek

erpaný ze zkušenosti že složen je z toho, co ze zkušenosti pijímáme,
a toho, co naše mohutnost poznávací sama ze sebe dává. (Kant. Kritik

der reinen Vernunft 76). Jsou pak a priori duchu vrozeny prostor a

as jakožto formy nazírací, a kategorie jakožto formy umu (des Ver-

standes), kterými tvoíme pojmy. Totéž mínní rzným spsobem pro-

náší Palacký. „Všeho, což do sebe víme, cítíme nebo chceme, základ

poslední v duchu jest, a podle pvodního spsobu duchovní innosti

formuje se veškcren obor poznání našeho, vytvoují se všecka naše

pontí o pravd, o kráse a o dobru." Všecko vdomí jest nabyté a

sice nabyté jakýmsi spsobem uritým, který založen jest v myslné

moci pvodn pezvdem (r= zkušeností, 333). Totéž takto obrazn vy-

jaduje: „Celý poznatelný svt obráží se v mysli naší, jako v zrcadle,

a od jakosti toho zrcadla závisí, v jaké podob nám se pedmtové
ukazují." — Opírá pak nauku tuto tímto dvodem: „Rozmanitost

pcdmtenstva vcházejíc do ducha bytností svou, by jej naplnila, i se

sebou sestejnila, ili což totéž jest, zniila by jej, kdy by v nm samém
nebylo njaké zásady, která by samoinn podrobíc rozmanitost tuto

jednot své, vynášela jednotu myslnou do svta poznání našeho." Kan-

tovu nauku o „vcech o sob" a „zjevech" Palacký pijav za svou,

tímto spsobem zvláštním ji pednáší, zamniv jestotu a obsah vci.

Prvním stupnm poznání — tak uil náš mladý íilosof — jest

itelnost a názorlivos. V itelnosti pedmty dorážejí na smysly naše,

„staví se nám cosi peJmétného do smysl našich." Avšak každý

pedmt smyslný má svou jestotu a svou formu („poád a spsob svého

bytí"); co z nich vnímáme? Mámeli býti jednotou a ne veškerenstvem,

nemžeme vnímati jestoty; „proež i jen forma ili tvar jest to, co

duchu našemu z pedmétnosti do sebe vnímati lze" (342). Díve eeno
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bylo s Kantem, že poznatku našemu duch formu dává, nyní, že duch

pouze formu pedmtu vnímá; proež Palacký i názor definuje jakožto

formu prost pojatou do ducha, pedstavy pak jsou stejnorodí názorové

v jednotu obrazu spojení, následkem ehož povstává zvláštní svt po-

znání našeho, svt pemyslný, formální, založený na pvodních formách

mysli (342). Ob tato tvrzení jsou sporná; i mohlo by se za to míti,

že snad již i Palackému forma jestoty vcí a pvodní apriorické formy

rozumu našeho totožnými byly, tak jako pozdji Schleiermacherovi

prostor a as byly formou existence vcí vbec, kterážto platnost od

nho pisuzována i kategoriím. (Ueberweg, Geschichte der Philosophie

III, 272). temeli však dále, že poznání naše vztahuje se k formám
pedmtv, o jestot jejich že propovdti nemžeme pranic, že „jestoty

pedmt rozum nemže ani pokládati ani nepokládati," nemáme tu než

opakování Kantovy nauky, že poznatky naše platí jen o „zjevech",

o vcech, jak se jeví, nikoli však o „vcech o sob," které nám z-
stávají tajemstvím. Že však pedmty jsou, toho dovídáme se dle Pala-

ckého citem; jestota pedmtenstva jeví „do jestoty naší své vlivy" (338).

O prostoru a asu jakožto formách nazíracích, o kategoriích ili

formách rozumu, o ideách („vidách") Palacký šíe nemluví. Rozumu
vbec Palacký pikládá povolání „pravitelské" (regulativní). Pravdu

tu, jak sám praví, opakuje po Kantovi, ale v jiném smru a z jiného

dvodu. Kant vedle druhého pramene poznání „Verstand", jakožto mo-
hutnosti pojm, rozeznával „Vernunft", jakožto mohutnost ideí, totiž

pojm, které pole zkušenosti pestupují. Tyto idey nejsou principy kon-

stitutivní, nýbrž pouze regulativní, jimi nepoznáváme pedmt ležících

mimo obor zkušenosti, nýbrž ony vedou nás pouze k tomu, abychom
ve všech poznatcích empirických hledali soustavné jednoty. Ovšem mají

idey i svj význam praktický, jelikož jimi lze mysliti domnnky, k nimž

vede mravní nutností rozum praktický. Palacký však rozumu vbec
„pravitelské" povolání pisuzuje, rozumí tím písnou uritost ve všech

jeho inech a úincích, a ze samé bytnosti rozumu povolání takového

dovozuje. Aby totiž i-ozum proti pedmtenstvu uchránil svou bytnost,

musí nad ním vládnouti, vykonávaje tím vládu svou, že jeho „stálost

a stejnost z protiva pedmt vždy se zachovává," ili rozum musí

pedmtenstvo podrobiti své jednot, ehož se dodlává svými formami

a kategoriemi (344),

Subjektivismus Kantv zcela se odráží ve filosofii Palackého, Mimo
doklady dosud uvedené, zraí se to jasn i ve tvrzení jeho, že všechno

poznání naše je pouze lovcké. lovk jen dovuje se, že „celek ten

jeho samoznání vytvoený dozorn podle vlastních zákon myslných

bude tudíž i pravým. Zdaliž toto dovování neklamné jest, hádati se

nelze a neteba: zde jsou meze vší jistoty v poznání lidském" (335).

Picházíme konen k tetímu spsobu, jakým psobení ducha se

jeví, ke snaze totiž, která opak jest „poznávajicnosti", nebo zde

„zásada podmtná na pedmt pronášena bývá" (344). Snaha vystupuje

z nás a nese se k nemu, co jest mimo nás. Jakkoli každá odpov
na otázku, odkud snaha a kam smuje, navždy musí býti nedokonalou,

lze pece nkteré pravdy zeteln poznati. Duchu pvodn musil vštípen

býti pud sebezachování (zásada zachovací), láska k sob samému, mlli
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býti bytostí podstatnou, na jiných pedmtech nezávislou. Tato nutí jej

k innosti, která záleží v boji s pedmty, nebo „každé psobení jest

njaké potýkání mezi dvma vcmi, psobící totiž a psobenou." Snaha
lovka se nenese jen k zachování, ale i k obživení, zmocnní a roz-

šíení bytu jeho. Co tomuto napomáhá, toho duch žádá, co tomu pro-

tivné, zavrhuje. K emu duch se nese, to jsou jeho úely; uznávali

jich pímrnos k svým zámrm, chce je, naskytneli se mu jich více,

volí mezi nimi. Snahám duševním odpovídají popudy tlesné; spojení

jejich zakládá život. Cíl obou sice jest týž, zachování, zmocnní a roz-

množení života lovího, ale úely i prostedky obou mohou býti

rozliné. Tlesnost nemajíc v sob zákona jednotného, mže roztracujíc

se po jednotlivostech, pijíti ve spory se sebou. Duch však pvodní
jednotou svou, rozumem, vnáší jednotu do všech úelv a shodnost do

všech svých prostedkv. Rozum jest svobodný a svézákonný, zákonové

jeho jsou zákony ctnosti a spravedlnosti. Proto duchu pi volení po-

tebí vázati se k jistým formám mravnosti a práva (.344—346). Víme,

že na základ plodné myšlenky Kantovy — kterak bytost rozumná,

máli zásady svého jednání mysliti sob jakožto praktické všeobecné

zákony, musí si je mysliti jen jako takové principie, které ne co do

obsahu, ale co do formy obsahují pohnutky vle — Herbart zbudoval

svou ethiku, nezávislou uiniv ji na filosofii theoretiké. Co tu Palacký

nazývá formou mravnosti, jsou Herbartovy ])raktické i ethické idey,

které vysloveny jsou ve form úsudku, jenž povstal ze záliby nebo

nelibosti, která se pojí k jistým pomrm chtní nebo vle. (Srv. Lindner,

O ethických ideách. Paedagogium 1881.) Palacký forem tchto dále

nezkoumá, „ponvadž ku pedmtm vlastního zkoumání nepináležejí."

Jelikož Herbartova „Allgemeine praktische Philosophie" vyšla již r. 1808

v Gottingách, možno jest, že nebyl Palackému spis tento neznámý, a
pímého dkazu se nedostává.

II. O filosofii.

Ježto Palacký v djinách krásovdy pronáší se o Platonovi, že

nejdmyslnji a nejjemnji o kráse soudil (289) a že krom pravdy

jím a Aristotelem pronesené pravdy ve krásovd ani není (290),

mžeme posouditi, jakým smrem se bere filosofie i esthetika Palackého.*)

Pokládá filosofii za nauku ideí ili správu lovéckého života k božnosti

(351). Dva pojmy dlužno tu objasniti: ideu a božnos. Idey jsou

obrazy svrchovanosti, jsou úely, ke kterým usilují všechny mohutnosti

ducha našeho. Jsou lovku vrozeny, jsouce zjevy jiskry božské, kterou

lovk v sob chová. Nebo lovk není pouze faenomen, zjev, „lovk
nezmítá se pouze vlnobitím zevnjšího svta vkoenn jsa polovicí bytu

svého v pd hmotné", ale i noumenon, bytost intelligibelní, „on roz-

umem svým dává stálé zákony všemu konání svému za pravidlo, on

') Kant nazývá Platona „vznešeným filosofem" a pijímaje nauku jeho na

poli praktickém obrací se pouze proti jeho hypostasování idcí (Kritik

d. r. V. 304-305).
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vnáší zámrnou spojitos (zámrnos — peklad dležitého pojmu Kantova

Zweckmássigkeit) do veškeré rozmanitosti života", „on tudiž chová

v sob cosi zvláštního nade všecky smyslné úkazy vznešeného, pvod
své samostatné moci a psobnosti, nebo pvodní zásadou života svého

nezávisí od pedmtenstva." Idey iní nás teprve lidmi. Jestotu a

obsah jejich nelze sice vymiti, ale „spsob, jakým se v život jeví

a kam ukazují, ili formální a pravitelskou jich platnost, a potud i pvod
a úel jejich lze rozumem vyzkoumati (348). Veškera moc životní

usiluje totiž k božnosti, kterážto jest srodnos a podobnos bohu, ili

úastenství pírody boží a obraz bytu božského ve lovku (349). Jako

vbec každá moc životní záleží nejen v zachování, ale i ve zdokona-

lování sebe, tak i lovka moc životní snaží se v ustaviném postupu

o to, aby zmohutnla a rozšíila se vesms; lovk tudíž usiluje o to,

nejen aby vše poznal a nade vším vládl, ale aby vbec jsoucnos svoji

svobodn, nezávisle a bezvýminen zabezpeil, zkrátka, aby dosáhl

dokonalosti úplné a všestranné. Jelikož úplná dokonalost bh jest,

lovk se snaží, aby podobal se bohu, aby ml všechny vlastnosti,

jejichž dokonalý souhrn v bohu jest. Bh jest jestota nepodmínná,
poznání jeho jest bezprostední, vle tvorná a všemohoucí, proež my
k božnosti usilujíce toužíme po svrchované svobod, „která vládne

plností jestoty", hledáme pravdy a jistoty, hledáme svrchovaného dobra

a krásy. Jest tedy božnos obsah jestotný všech konených ouelv
života duchovního.

Pojem boha Palacký položil místo toho, co filosofové nmetí
zvali nekoneným, absolutním, proti kterýmžto pojmm Palacký z tchto

dvod se opírá. Poslední úel, který musí býti pouze jeden, jelikož

jedna jest jestota našeho citu, musí býti cosi kladného a jestotného

(Seiendes) : kladného, ponvadž rodišt snahy, jestota citu, nemže
toužiti po samém toliko záporu, a tím jest neskonalos, aniž po pouhé

form, a tím jest absolutnost (350). Koneným úelem snahy, pvod
svj mající v citu, tedy v jestot, musí býti zase nco jestotného, a

sice svrchovaná jestota — bh. Snaha jemu se rovnati jest snaha po

božnosti a božnos tudíž obsahem jest úel našich konených, tch
obraz svrchovaných, které jsme ideami nazvali. Ty proto jen se na-

zývají rznými jmény, ponvadž „duchovní naše moci mají rozliný

vztah a smr," jinak však toužiti po pravd, kráse a ctnosti jedno

a totéž jest snažení k božnosti. A tak jako Schiller se vyslovil, že

„božská tendence (božnos), absolutní projev moci a absolutní jednota

zjevu" lovka jest nekonenou úlohou, a že „vlohu k božnosti lovk
v sob nese," cesta k ní že rozevena jest ve smyslech jeho : tak

podobn uí Palacký, že ve vdomí lovka ohlašuje se byt božství

touže nutností, kterou byt veškerenstva vbec. Božnos a „lovctví

svrchované" totéž jest; není „istého lovctví bez usilování k bož-

nosti, ani božného lovctví bez ist lovckého bytu (367— 372).

Božnos jak vidno nic jiného není než idea pokroku, snaha vrozená

po stálém zdokonalování a sice, což velmi významno, zdokonalování

všestranném nejen ve vdní, ale i v mravném jednání i esthetickém

tvoení.

I jest úkolem filosofie jednak poznávati byt náš a úely jeho.
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jednak živobytí jak lovka jednotlivého tak i celých národ podle

úel tchto spravovati ; filosofie jest nejen spekulativn theoretická

(zkumná), ale i praktická (konavá 352).

ekli jsme nahoe, že Palacký ml v úmyslu zbudovati jakousi

slovanskou filosofickou soustavu. Filosofie pokud má býti vdou, ne-

mže ovšem býti u každého národa jinou, proež v tomto smyslu nelze

mluviti ani o slovanské filosofii. Pece však na zálibu v nkterých
pojmech vždy pvod myslitel mže poukazovati. A, jak bylo uká-

záno, i u Nmc nkteí filosofové cit za pramen a podstatu dušev-

ního života považovali, Palacký tuším zrovna k této nauce pilnuv
nutkán k tomu byl i samou povahou lidu slovanského, jakož skuten
spolení bližší mezi podmtností a pedmtností mezi jiným dovodí

poukazuje na zpv lidu slovanského, který každý cit sluuje s njakým
jemu píhodným obrazem pírody (385). Ale i abstraktní pojmy ab-

solutního a nekoneného zamniv pojmem boha uinil tak nejen z po-

vahy své slovanské, která vbec v konkrétnosti mnohem vtší má
zálibu než v abstraktních pojmech, ale i pro svou a lidu slovanského

vbec živou víru v bytos nadpozemskou. Pivádí mne k této myšlence

i první polský filosof Karel I.ibelt. Ten£ pevn za to maje, že filo-

sofie nejen mže býti „národová", ale že jiné není le národní, uí,

že filosofie musí vyplývati z koene slovanského, a jelikož hlavním

dogmatem lidu slovanského vbec jest víra v neustálé psobení svta
nevidomého na vidomý, že bude též prvním pikázáním filosofie slo-

vanské víra v bezprostední svazek vidomého a nevidomého svta
(Karel Libelt, Samowladztwo rozumu i objawy filozofii slowiaskiej.

Pozna. 2. vyd. str. 82, 85 a 87—89).

Zajímavo jest, jak Palacký obrací se proti filosofii školské, tak

že prvenství odporu proti ní nenáleží Schoppenhauerovi. Dokládaje, že

všichni filosofové od as nejdávnjších filosofii dávali smysl jím práv
vyložený, stžuje si do toho, že brzy filosofií poínáno nádeniiti, že

ušlechtilá Platonova dialektika obrácena ve hlaholnou šermovnu svár-

livých nedouk, že filosofie stala se opovrženou obludou, která osobovala

sob jméno její nesvat. Palacký by o tom nechtl se ani zmiovati,

kdy by pozstalí zárodkové toho dosud nenesli liché a pevrhlé ovoce.

„Obyej školní dává podnes jen zvláštním jistým naukám, které ze

zásad rozumu domysln se vyvíjejí a péí uencv uvedeny jsou v jistou

soustavu, jméno filosofie. Udlány jsou jisté píhrady a závory, a filo-

sofie stahována do nich, aby se vtlila hmotn pro ty, kteí nemohou
postihnouti ducha jejího" (353). Než jakkoli s pravdou jest, že pouhé

zpupné násilí a rouhání se každému tajemství srdce, svta i náboženství

nemže filosofováním slouti, jakkoli charakteristika filosofa Palackým

mistrn podána, ') pece zavodí sebe k „tajemnstkára a k zádumi-

vosti (mysticismu), proti emuž na jiném míst se brání (349), pravili,

') „Jen kdo duchem samostatným se vynesa nad obmpzený obor tlesnosti

a sobnosti, umí práv po lovcku žíti; kdo zná sebe same'ho a rozumí
bhu pírody i bhu národu; kdo živ jsa myslí v ideách, zná co pravého,

krásného a šlechetného jest, a duchem tímto, tebas i nepozorovaný od

jiných, obrací celé snaženství své k božnosti: toho važte sob, tent
filosof" (353).
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Že filosofie nemže nikdy od života podmtného se oddliti, teba pravda
povdl, že nikdy pouhým pedmtem a skutkem pouhého domyslu ne-

mže se státi. Jestliže filosofie zstati má vdou, nemže jinakým sp-
sobem než vdeckým se bráti, nesmí státi se vcí citu, ale zstati musí

vcí rozumu. Ovšem k té svaté pravd filosofie nás dosud nedovedla

a snad ani vbec nedovede, ale dovdli nás kdy k ní filosofie, stane

se to jen, pjdeli cestou vdeckou. Nebo ti steí a opt steí poku-
sové a bludové, o kterých djepisy filosofie vyprávjí, nebyli výsledkem
toho, že filosofie založena byla pouze na rozumu, ale toho, že lidský

duch bud pekrooval meze svého poznání, bu že n vzal vdecké
methody nebo práv že jako Palacký podmtnosti penechal všechnu

filosofii, tak že ovšem každý mohl pijíti a chlubiti se jako v minulém
století ve Francii : J' ai mon systéme. Jest ovšem úelem filosofie, aby
zjevy skuteností dané, mezi nž patí též i krásocit i cit náboženský,

ne prost a zpupn zamítala, nýbrž aby je vysvtliti a pochopiti se

snažila: ale to ne cit horováním, nýbrž methodou vdeckou díti se

musí. I nepekvapí nás, slyšímeli od Palackého, že filosofii nelze uiti.

„Uením jen duch náš pobuzen a na široký vkol obzor v íši pravdy

pozorliv uinn býti mže: filosofovati ale bude vždy jen ten, kdo
vlastní mocí a vlastním úsilím snažil se proniknouti do hloubi moudrosti

vesmírné" (355). Proto ovšem rozdlování filosofie v obory prospšné
jest jen „tm uitelm a uedlníkm, kteí toho domnní se vzdalují,

že by poznavše více názv nauk, tím samým také byli vnikli hloubji

do jádra vdomosti a moudrosti. Vždy zajisté filosofii ne na papíe, ale

v duchu samostatném a vyšlechtném nacházeti se jest" (355).

Rozdlení filosofie Palackým podané obyejné jest rozdlení dosud

ve filosofii nmecké obvyklé. ') ástí filosofie jest i krásovda, kterou

se nyní obírati budeme.

III. Krásovda.

Jakkoli Palacký nebyl spokojen s dosavadními esthetickými sou-

stavami a všem nedokonalosti vytýkal, zejména i Kantovi (318) i Schille-

rovi (320), pece tsn souvisí pemítání jeho zvlášt s filosofy tmito.

Krásovda jest dle Palackého „nauka o pvodní zákonnosti krásy nebo

vdecká soustava všeho toho, co nám o kráse ve všech jejích potazích

rozumem vdomo" (356). „Krásovda zkoumá koen a znik krásy v citu

a mysli, vyšetuje spojení a pomr její s psobnostmi ducha vbec,
a ukazuje na její obrazy ve svt pedmtném, naší zkušenosti podro-

beném ; obírá se pak i obšírným zkoumáním zákon krásoumy. Kráso-

vda nestará se o to, co kde krásného jest na svt, ale povinností

její jest odpovdti na otázku, pro daní pedmtové jsou krásni nebo

nekrásni a pro jemnou duši pozorovatele bu citem ušlechtilým roz-

ncují bu nelibostí svou od sebe odvracejí" (357).

Rozeznává filosofii theoretickou (zkiimnou), k níž logika a metafysika

pati, praktickou (konavou), k níž nauky mravní a právní pináležejí,

politiku, filosofii náboženskou a krásovda.
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Více než komu jinému bylo zajisté Palackému tázati se, možnoli

vbec na tyto otázky odpovdti. Nebylit to vru pouzí nedoukové,

ale bedliví zkoumatelé, kteí pochybovali o možnosti krásovdy. Byl

to sám Kant, jenž rozhodn popel možnos krásovdy. Již ve kritice

istého rozumu nazývaje nauku o apriorických principiích smyslnosti

transcendentální esthetikou, v tento rozum se vyslovuje: „Nmci jsou

jediní, kteí nyní užívají slova esthetika na oznaení toho, co jiní

zovou kritikou vkusu. Spoívá to na bludné nadji, kterou pojal zna-

menitý analytik Baunigarten, že kritické posuzování krásna pivésti

lze pod principie rozumové a že pravidla kritiky této povznesou se na

vdu" (Kans Kritik der reinen Vernunft. Vydání Kirchmannovo str. 72).

V kritice soudnosti, jejíž první ás vbec vnována zpytování o kráse,

rozbodnji ješt možnos krásovfiy popírá a mínní své odvoduje. *)

Zajisté jen proti tomuto závažnému hlasu Palacký možnos krásovdy
jal se dokazovati.

Ped Kantem tedy esthetika za vdu byla pokládána. Pvodce
její Alex. Bohumil Baumgarten, filosof školy Leibnitzo-Wolfské v letech

1750— 58 první systematickou krásovdu pode jménem esthetika vydal

a ji vdou o poznávání smyslovém definoval. Dobe postihl Palacký

význam tohoto filosofa, prav o nm, že nazval poznání krásy zatmlým
a že krásovdu podídil logice (316). Filosofie Wolfova rozdlovala se

ve ti díly: metafysiku, filosofii praktickou a logiku. Rozdlení toto

za základ má rozeznávání dvou hlavních forem duševních mohutností

:

mohutnosti poznávací a snažicí. Logika byla jako úvod do filosofie,

methodus studendi, nauka o poznávání. Jelikož však poznání dvoje

jest, aposteriorické (smyslové) a apriorické (rozumové), ana jest vyšší

a nižší mohutnos poznávací, jakož jest vyšší i nižší raohutnos snažicí,

a ponvadž logika vztahuje se k dokonalosti poznání rozumového,

musí býti i vda, jejímžto cílem jest dokonalos poznání smyslového,

a která jest tak íkajíc logikou smysl. To pak esthetika Baumgarte-

nova, která tudíž jest mladší sestra logiky, nepatí vlastn do filosofie,

nýbrž jest pouze vda pípravná, a má za pedmt nižší mohutnos
poznávací. Proto Baumgarten uruje krásu jakožto dokonalos smysly

poznanou, ili jak Palacký praví: dokonalos smysln ili v itelnosti

(Sinnlichkeit) poznanou. Co rozumem se poznává, nepatí do esthetiky.

Rozum však poznává na základ pedstavy jasné, smysly pedstavami

temnými, a krása spoívá na úsudku temném. Esthetika vlastn není

než logika temného poznání, logika temného rozumu, kterým však,

jelikož dle Leibnitze každá i temná raonada jest zrcadlem universa,

dokonalos tolikéž se poznává. Smyslnos jest analogon rozumu, innos
umlecká analogon innosti filosofické: umleckou inností poznáváme

dokonalos temn, jen jako v obraze, filosofickou však jasné, pojmy.

Esthetika Baumgartenova jest vda ist theoretická, úelem jejím jest

') „Nemže býti," praví Kant, „objektivního pravidla vkusu, které by pojmy

vyjadovalo, co jest krásno. Hledati princip vkusu, který by všeobecné

kriterium krásna uritými pojmy udával, jest marné namáhám' (Kritik

der Urtheilskraft. Berlin und Libaii 1790 str. 52). A na jiném míst
pímo praví: „Není ani krásovdy, jest jen kritika, ani krásné vdy,
nýbrž jen krásné umní." (Tamtéž str. 174).
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též pravda, pokud smyslm jest pístupna. Krása jako dokonalos smysly
poznaná jiného mimo sebe ležícího úelu nemá (Zimmermann Geschiclite

der Aosthetik 159— 172). Týž názor panuje u nástupc Baumgarte-
nových. Ale již Eschenburg a Eberhard úelem krásna výslovn zálibu

jmenují, ímž i krása pivádí se v subjektivní pomr ku podmtu a

úel má mimo sebe ležíd (Zimmermann. Tamtéž str. 172—174.). Ná-
zory esthetické pak jen tmito dvma smry dále se berou. Bu krása
se považuje za objektivní, za dokonalos smysly pojatou a uruje se

její podstata, bud: jen subjektivní její moment na mysli se má, a krása
uruje se jediné dle svého úinku. Z jedné strany zkoumá se pojem
dokonalosti, z druhé vznik a povaha záliby.

Jako vbec ve filosofii tak zpsobil Kant pravou revoluci i v esthetice

spisem svým Kritika soudnosti, která vyšla po prvé r. 1790, pozdji než
Kritika istého i praktického rozumu. Jako celá filosofie tak i Kantova
esthetika má ráz subjektivní. Krása dle nho záleží ve shodné he
obraznosti s rozumem, jest ist subjektivní, na pedmty se pouze
penáší, pedmt krásných není. Jako vrozeny jsou lovku formy
nazírací a kategorie istého rozumu, dle nichž upravuje svoje poznání,

tak vrozena jest mu zámrnos (jak Palacký pekládá, i úelnost dle

Durdíka, Zweckmassigkeit) jakožto forma soudnosti, dle které lovk
musí souditi o onch zvláštních zákonech empirických v pírod, které

zákony všeobecnými zstaly neureny. I v tchto musí jednoty hledati.

Zámrnos jest transcendentální princip soudnosti, objektivn ve pírod
zámrnosti není, tu v ní panuje píinnos, zámrnos jest pouze v nás

a my ji ve pírodu vkládáme. Zámrnos dvojí jest, logická i reální

a esthetická i formální. Bu totiž pedmt njaký zámrným si ped-
stavujeme, jelikož odpovídá pojmu jistému, který jsme naped si utvoili;

zámrnos má svou píinu objektivní a my ji posuzujeme logicky dle

pojm. To zámrnos logická, a nauka o ní jest teleologie. Avšak po-

jímáme pedmty též tak, že pedstav jejich nevztahujeme ku pedmtu
za úelem pozr.atku, nýbrž pouze ku podmtu ; což tenkráte se dje,

vnímámeli formy pedmt. Pi vnímání tomto ozve se v nás mnohdy
cit libý, který zajisté jen tím se vzbudí, že bezprostedn obraznos
jakožto mohutnost názor s rozumem, mohutností pojm, pivedena
jest v souhlas. Nebo pojetí forem v obraznos nemže se díti, aby

soudnost nesrovnávala jich s rozumem. Jestliže toto srovnání má za

výsledek cit libý, pedmt jeví se sice zámrným, ale jen pro soudnost

naši, a my nazýváme jej krásným. Pi krásnu stáváme se tudíž vdomi
harmonie mezi obrazností a rozumem, a my tento svj subjektivní stav

penášíme na pedmty zevnjší, nazývajíce je krásnými. Soud tento,

který sluje osthetickým, nezávisí na pojmu njakém o pedmte aniž

pojmu nového tvoí, proež íkáme, že krásné jest to, co se líbí bez

pojmu (Kant Kritik der Urtheilskraft. Pedmluva §. 7. a str. 17.). Pi
krásnu tedy vnímáme jen zámrnos bez zámru, jen formu zámrnosti,

a ta mohutnosti naše v souhlas pivádí (Kant. Tamtéž str. 85). Soud
esthetický jest však pece platný všeobecn, jelikož dvodem jeho jest

subjektivnos všem spolená a stejná, a tudíž všeobecná (Kant. Tamtéž

§. 20., 21. a 22.). Ale že pedmty se líbí bez pojmu, nemže býti

pravidla, kterým by nkdo ml býti nucen, aby to neb ono krásným
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uznal. „Zda šat, dm, kvtina jsou krásny, o tom úsudek žádnými
dvody nebo zásadami nedáme si namluviti" (Kant. Tamtéž str. 25).

Kde pak pojm není, není ani vdy.
Dvody tyto Palackému nepostaují, aby dokázaly nemožnos

krásovdy. A „obor pravd staví se v podmtnosti," a „krása jen

potud je krásou, pokud se cítí," to pece možnost krásovdy nenií.

Nebo tato obíiá se zákonností krásy, a že krása zákonnost má, o tom
pochybovati nelze. Jesti prý krása pvodní a základní idea ducha,

krásocit tedy musí založen býti v pvodní ducha zákonnosti a míti

zákony povšechn platné. Tyto zákony lze rozumem pochopiti. Musit

krása ve všech svých úkazích ním stejn psobiti, nebo jen pokud
nco stejn psobí, jest tím, ím jest. Jednota ve stejnosti úkaz jisté

vci nazývá se její zákonností
;

ji však mže rozum pochopiti i ten-

kráte, zjevujeli se vc pouze v duchu (358— 359). Dvod tento potud

jest pravdivý, že skuten lze, teba s velikými obtížemi, pozorovati

úkazy vnitrní ; na pozorování podobném zakládá se na p. celá psycho-

logie. Ale z toho ješt nenásleduje možnost krásovdy, tím mén té,

která by chtla urovati, pro pedmty jsou krásnými. Co spoleného
mají úkazy krásné v duchu? Jen to, že plodí libý cit a že ve shodu

pivedou obraznost s rozumem. Co však s tím? Nejdemeli dále, jsme

s vdou brzy hotovi; nebo celá vda pestává na obrazném líení

citu tohoto. Ovšem povstane vda, jdemcli dále. Nebo i tomu dávajíce,

že by krása skuten byla harmonie obraznosti s rozumem, mžeme
dle svdectví zkušenosti ptáti se, pro ne všecky, nýbrž jen nkteré
pedmty harmonii tuto vzbuzují? Toho píina pece v duchu býti

nemže, nýbrž jen ve pedmtech, které ped sebou máme; i mžeme
nyní aspo pokusiti se zpytovati, co to asi na tchto pedmtech, jež

psobí onu shodu? Tu však již pekroiti musíme meze subjektivnosti

a máme pro krásu píiny objektivní.

Tak daleko nepostoupil ovšem Palacký; dle nho naopak „nutno

každému s pravdou se chybiti, kdokoli nejímaje podstaty její v duchu,

vyhledává zákonnost její v pouhém toliko uspoádání pedmt ze-

vnjších" (364 í).

Zcela však je Palacký na nynjším stanovisku krásovdy, doklá-

dali, že esthetika není pouhou tbeorií krásoumy, že obor krásy jest

pednjší a širší nežli obor umní, zákonností krásy že má se íditi

veškeren život náš, netoliko krásné umní. „Vzdlání krásy v životu

lovka jest bytná ástka vzdlání lovka vbec; a krásovda, která

dopomáhá ku poznání spsobu toho vzdlání, nabývá v tom ohledu

dležitého vvznamu pro lovenstvo veškeré, od národv do proná-

rodv" (360).

Na míst tomto dotkneme se i methody, kterou Palacký ve svém

bádání bráti se chtl. Krásovda stojí uprosted mezi vdami spekula-

tivními (domyslnými) a empirickými (pezvdnými), proto „nemže ani

samým toliko rozumováním založena, aniž pak samou zkušeností do-

') Nalézáme však pece u Palackého jakousi myšlenku objektivní krásy,

když praví, že „cit pokrásný nerusí ve pedmtech vbec jistých známek
k rozeznání svému" (423).
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staten vystavena býti; k ní jak ostrozraký dmysl, tak i jemné
zkušení zárove dopomáhati jsou povinny (285). Esthetika nesmí bráti

se metbodou syntbctickou (soubornou), kde od „povšechnosti kráí se

k jednotlivostem," ale analytickou (rozbornou), kde je postup opaný;
nebo „kdož maje vystavti celou krásovdy soustavu, poínal by sta-

vení své vrchem pyramidy a ne radji základy jejími?" (868). Není

pak ku poznání krásy potebí než to, co nám vniterná jemná zkušenost

u požívání krásy sama poskytuje, ostrozran spozorovati a umístiti

rozumn ve všeobecnou soustavu pravd (292).

Co do plánu Palacký mínil zkoumání své poíti ohledáním kráso-

citu, zpytuje a zákon tch mohutností hledaje, které ku pojímání a

posouzení krásy pispívají. Potom uvésti hodlal, jakými spsoby krása

se zjevuje, a ku konci teprve zkoumati chtl zákony krásoumy. Víme
již, že nedokonil ani knihy o krásocitu jednající. ^)

IV. Okrásocitu.

Díve než poneme vykládati Palackého názor o kráse, teba jest,

abychom se zmínili o obmn pojmu Kantova, kterou uinil básnický

jeho stoupenec Schiller. Dogma Kantovo o smyslné a nadpirozené po-

vaze lidské pejav, snažil se jako básník boj obou princip pivésti

v soulad a smír. Smyslnos i rozumnost pudí lovka silami protivnými,

které proto pudy se zovou, hledíc každá se svou iilohu býti. lovk
tedy pud má dvojí : smyslný i látkový (StoiTtrieb) a ormodatný (Form-

trieb. Srv. Durdík. Aesthetika str. 382). Smyslným pudem lovk pi-

jímá látku, pudem formodatným pijatou látku vytváí. K nim pidává
Schiller ješt pud tetí: hravost (Spieltrieb), v níž pvod má krása,

která vzniká za souhlasu pudu látkového a pudu formodatného, kterýžto

souhlas výrazem jest pravého lovctví. S pojmem hravosti pod jiným

jménem shledáme se též u Palackého; jeho zvolnná ili nevázaná

stránka života, jejímžto pedstavitelem jest obraznost, patrn vznikla

vlivem hravosti Schillerovy.

Obraznost, dležitý a zajímavý úkaz v duchu našem, tsn souvisí

s názorlivostí. Kdežto tato sloužíc úelm rozumu a poznávajicnosti

povinna jest podrobiti se ve všem písné uritosti rozumu, obraznost

v oboru názorlivostí pohybuje se samovoln, nevázan a tvorn. .Jí pi-

ítáme, že lovk nese v sob malý svt, nebo radji, že celý svt
zevnjší se vyobrazuje v duchu lovím jako v zrcadle. Známkou obraz-

nosti je „celotnos a osoblivos výtvor jejích," obraznost všecko pojí

v živou jednotu a vše doceluje. Obraznost se spoluje sice též s roz-

umem, ale nejdležitjší jest spojení její s citem, nebo toto spolení

zakládá krásocit a krásu. Tímto spolením tvoíme si svt, který jest

úpln uren podmtnou naší potebou bezvýminen, svt, ve kterém

vje tvorná volnost, ilos života, rozkoš a ušlechtilost (378— 384).

') Rozvrh knihy tetí o kráse jednající takto byl uinn: 1. okrase víibec;

2. o významu krásy v život lovckém; 3. o zásadách krásy obraznické;
4. o zásadách krásy hudebuí ; 5. o zásadách krásy básnické ; 6. o roz-

dílech krásy.
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V samé bytosti lovka jest tedy dvojí stránka života jeho : vážná

a zvolnná (nevázaná). V první stránce životní rozum svou písnou
uritostí smující ku poznání a ovládání pedmtenstva a smyslnos
svými prudkými popudy tlesnými lovka v pravý opak pivésti hodlající

v neustálém jsou sporu a zápasu. Ob tyto zásady nikdy by nevstoupily

v mír, kdy by itelnost, toto spojišt a sted veškeré naší bytosti,

nejednotila jak zákony rozumu, tak i popudy tlesnosti, uvádjíc ob
strany v rovnovážnos, urujíc vli a vedouc veškeren stroj bytnosti

loví k božnosti. ') Vážnou stránkou života spjeme k jestot bož-

nosti, dobýváme pravdy a mravního dobra.

Ve zvolnné stránce života rozum a tlesnos podrobují se nové,

vlídné a plnomocné vlád, tu mizejí všechny odpory mezi podmótom
a pedmtem, mezi námi a pírodou. Úelem této psobnosti duchovní

musí rovnž býti božnos, nikoli ovšem jestota božnosti, nebo kdy by
touto hravou inností bylo lze dospti k jestot, byla by ona písná
rozumnost nejen obtížná, ale i neužitená a závadná. Jestota božnosti

není tudíž úkolem innosti hravé; touto neprospíváme ani ve známostech
a ouinnosti rozumu, ani ve mravnosti a mocnosti vle své. Její usilo-

vání jest pouze usilování po form božnosti, což jest spsob bytování

božného neboli obraz svrchovaného lovckého bytu. Že forma božnosti

mže existovati bez jestoty, dokazuje Palacký takto. Zvolná zásada

života musí míti svou zvláštní zákonnost nezávisící na zákonnosti rozumu
a musí míti i svou zvláštní psobnost. Tím povstává nový pomr mezi

podnitem a pedmtem, který nevede ani ku poziiání ani ku mravnímu
dobru, nýbrž pomr tento jest zestejnní podmtnosti a pedmtnosti

;

jelikož podmtnos pedstavuje se v citu, pedmtnos v obraznosti,

mžeme pomr tento jinými slovy oznaiti jakožto „ujednocení" (souhlas,

harmonie) citu a obraznosti. ^) Nazvemeli ony doby života našeho, kdy
se cítíme nejvíce piblíženi božnosti, božné doby života, bude slouti

spsob, jak se tyto božné doby oznamují bud v nás bud v úkaze,

formou božných dob života. Tato pak mže i citem pojata i obrazností

býti vytvoena. Povšechná pak forma božných dob života jest forma

božnosti vbec. A tato forma božnosti jest idea krásy vbec. Ona pak

') Pramen nauky svrchu hlásané nalézáme ve 13. a 14. ísle Schillerových
listv o esthetickém vychovávání lidstva. Obma pudm vykázati hranice

a bdíti nad tím, aby jich nepekraovaly, úlohou jest kultury. Smyslnos
chránna býti musí proti pehmatm svobody, osobnost (to, co ve lovku
jest stálého) proti síle pocit. Onoho docílí se vzdláváním mohutnosti
cíticí, tohoto vzdláním rozumu. Kde ob mohutnosti v nejdokonalejším
vzdlání sve'm se sjednotí, tu lovk spojuje s nejvtší náplni své jsouc-

nosti též nejvyšší samostatnost a svobodu. Jestliže v mezích patiných
od osobnosti držán jest pud látkový a od smyslnosti pud formodatný,
lovk pedstavuje v nejvlastnjším slova významu ideu lovctví; tato

však jest nekonenost, k ní jen lovk mže bhžiti se, aniž jí kdy do-

sahuje. —
'^) Schiller ve 14. listu doteného pojednání vyjaduje se podobn. By však

byly pípady, kde by lovk zárove byl si vdom své svobody a poci-

oval i svou jsoucnos, kde by zárove cítil se látkou a poznával sebe

duchem, ml by v tchto pípadech a jediné v tchto pípadech úplný
názor sve'ho lovctví, a pedmt, který mu tento názor opatil, byl by
mu symbolem jeho urení vykonaného a výrazem nekonenosti.
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pvodní zásada v duchu, za jejímžto psobením my po form božnosti

toužiti a v ní se kochati neustáváme, nazývá se krásocitem
;
jeho p-

sobno :íakládá se tedy na zestejnní podmtnosti a predmtnosti, ili

na ujednocení citu a obraznosti (372— 378). Na jiném míst pak praví,

že krásocit jest „ono na pvodním citu istého lovenství založené

zvolné nesení se ke všemu, což nám pedcity, zázvuky a obrazy svrcho-

vaného ili bezvýmineného" (nepodmínného) „bytu lovckého v úkaz

vynáší" (421).

Jako Kant krásu za harmonii obraznosti a soudnosti, Schiller za

souhlas pudu smyslného s pudem forniodatným nebo vbec látky a formy,

tak i Palacký krásu prohlásil za souhlas avšak obraznosti a citu. Trojí

tento výklad krásna pedevším tím spoleným se vyznauje znakem,

že se krásno uruje svým psychickým pvodem. Krásno jest produktem

jistého výmineného subjektivního stavu, krásy ve skutenosti není, my
ji jen na pedmty penášíme; bytnos krásy, jak dí Palacký, sama
staví se vlastn v podmtnosti (424). Téže výtky, která Kanta stihla,

nemže ujíti tedy ani Palacký. Nebof i tu ptáti se mžeme, kde toho

píina, že jen nkteré pedmty takovýto výminený stav duševní

zpsobují, jiné však nikoli. 1 jest nám s píjemným pekvapením vy-

znati, že bychom se byli u Palackého této odpovdi dokali. Maje
totiž pedmty jen potud za krásné, pokud podmtnos zpedmtují,
cntl zkoumati krásu na pedmtech jen za tím úelem, „aby se ukázalo,

kterak idea krásy mže ve pedmtenstvu se zjeviti, ili kterak ped-
mtové mohou formu božnosti na se vzíti, a tím buditi idey krásy ve

svdoinosti naší. Jest tu vyhledávati zákonnost, za kterou jevívá se

pedmtn podnitný život náš, naše snažení k božnosti; jest tu objeviti,

v em zákonnost ducha se zákonností pírody se stýká i v em sob
odporuje, a kterakými rozdíly ohlašuje se v úkazu svém shodnost

neboli spor obou zásad ohledem na itelnost naši. Poznání této zá-

konnosti vede blíže ku porozumní, zdali daní pedmtové jsou krásní

neb nekrásní, a pro o krásnosti pedmt dá se jistý úsudek nejen

vynésti, ale i ospravedlniti a pedmtn platným initi" (425). Takto

zkoumaje byl by se snad dodlal toho výsledku, že by byl ony „jisté

známky" na pedmtech našel a se pesvdil, kterak ovšem pravda

jest, že harmonie obraznosti se soudností, harmonie formy a látky,

harmonie obraznosti a citu krásny jsou, ale proto jen, že shoda i
iiarmonie vbec, a kdekoli se nacliází, krásna jest a zálibu budí, že

však pouhá harmonie nevyerpává veškeré podstaty krásna, jsouc pouze

jedním z tch základních pomr, které budí esthetickou zálibu a jež,

pokud možno uriti, úlohou jest krásovdy.

Že Palacký nespokojil se ani výkladem Kantovým ani Schille-

rovým, toho píina vzí v mínní jeho o citu, který pramenem a pod-

statou jsa života duševního ovšem nemže chybti ani pi kráse. Proto

vytýká Palacký Kantovi, že nevšímá si krásocitu (318), kdežto proti

Schillerovi proto se opel, že tento krásu považoval pouze za požadavek

rozumu (14. list jeho zmínné již rozpravy), možnost její maje za ne-

pochopitelnou (321). Všichni ti však nemohli dopíditi se pravdy, spo-

kojivše se dosti povrchním psychologickým rozborem zvláštního tohoto

zjevu duševního. Prese všechno popírání duševních mohutností, se kterým
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jsme u Palackého se potkali, jest pece bludnou touto naukou svírán,

když uruje pojem krásna. Mimo to málo dbali toho, aby jasn urili

a obmezili význam slova krásno, ili abychom mluvili slovy Stuarta

Milla, nesnažili se uriti souznanos (connotatio) slova krásno — vc
to, které se poád ješt esthetice nedostává, ímž až dosud mlhavou
zstává. Dosud tuším platí dležitý výrok Stuarta Milla: „Mezi slova,

která zakusila tolik postupných pechodních význam, že se ztratila

všechna stopa všech tch vcí, které znaí, neb aspo vlastnosti, která

jim jest spolená, poítá Stewart také slovo krásný. I nechtje rozho-

dovati otázku, která nikterak do logiky nepatí, musím pece s ním
pokládati za velmi pochybno, že slovo krásný tutéž vlastnost souznaí,
raluvímeli o krásné barv, krásném oblieji, krásném divadle, krásné

povaze a krásné básni. Slovo toto bylo bez odporu od nkterého z tchto
pedmt na jiný peneseno na základ podobnosti mezi nimi, nebo
pravd podobnji mezi city, které vzbuzují ; ale tímto ponenáhlým roz-

šiováním dostalo se konen vcem, které od onch pedmt smyslu

zrakového, o nichž beze vší pochybnosti se ho nejdív užívalo, velmi

daleko vzdáleny jsou, a jest aspo s otázkou, zda jest njaká spolená
vlastnost ve všech tch vcech, které dle jazykového zvyku krásnými
mžeme nazývati, mimo vlastnost píjemná, kterou výraz tento také

spoluznaéí, která však nikterak nemže býti vším tím, co lidé obyejn
tím chtjí vyjáditi, jelikož jest mnoho píjemných vcí, které nikdo

nezve krásnými. Jeli tomu tak, tu jest nemožno, slovu krásný udliti

njakou pevnou souznanost, pi níž by pece mohlo znaiti všechny

ty pedmty, které nyní v obyejném užívání znaí, a žádné jiné.

Pevnou souznanos však by míti mlo : nebo pokud jí nemá, nedá
se ho užiti jako výrazu vdeckého a jest stálým pramenem špatných

analogií a bludných generalisací" (Logika IV, 4, §. 5.). Pokus toho

ovšem uinil Kant, a Palacký jej po nm opakuje ; rozdlují totiž krásno

z jedné strany od píjemná, z druhé strany od dobra a pravdy; ono

pouze do smysl lahodn psobí, tyto se nalézají jen v oboru rozum-
nosti (422). Palacký také nesouhlasí s tmi, kdož proti kráse staví

vznešenos, traginos, kominost atd. (423). Ale tím vc vyerpána
není. Dále postoupil Herbart ue, že krásno vzniká jen z jistých zá-

kladních pomr, vztahujíc se pouze k form. Tím ovšem pojem krásna

uren a obmezen, ale nejistota a kolísavos dosud z esthetiky nevy-

mizely, zejména vezmemeli v úvahu krásno básnické, které prese všechno

rozeznávání formy vnitní a vnjší dosud se nechce vejíti v tuto pi-
hrádku a k dalšímu rozboru vyzývá. —

A Palacký sám výslovn praví, že krásovdec o to se nestará,

kde co krásného, pece oddíl: „Potah útvarnosti pedmt k citu"

není vlastn nic jiného, než básnické líení toho, co krásného jest

v pírod. Upomíná nás oddíl tento na Herderovu Kaligonu, jejíž nejlepší

ást Herder vnoval výpotu a vylíení krásných zjev v pírod. ehož
my tuto pomineme a již jen co nejstrunji o ostatním obsahu esthetiky

Palackého se zmíníme, a promluvíme o vlastnostech krásocitu, z nichž

první jest ideálnos pokrásná, „to dít nebes, které krásocit v sob
chová."

Svrchu jsme povdli, že obraznos mže jednotlivé formy bož-

OSVÉTA 1886. 12. 68
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nosti pojati a „zpedmtniti", že má tudíž psobnosf idealisující. Božnos
obrazností zpedintnná jsou „ideály pokrásné"

;
jsou to obrazy života

lidského, kterými na zjevu njakém se pedstavuje nejvyšší jeho dobro,

jeho svrchovaná dokonalost, obrazy toho stavu, kdy duch a píroda
vešli v mír, kdy veškeren zevnjší smyslný svt se podrobuje ochotnou

povolností ducha potebám. Obraznost ideály svoje tvoí ne postupem
logickým, ne logickou abstrakcí a kombinací, ale návodem „itelnosti";

obraznost se jich dovtipuje. ím více by hledány byly z úmyslu a

s úsilím, tím více potracuji rázu ideálnosti. Ideálové závisejí na vzdla-
nosti ducha tvoivšího je, nejsou tudíž absolutní, ale relativní, postupem
vzdlanosti také ideálové krásy „zveliejí a zdstojnjí." Všechny však

ideály zaznívati musejí tím prvotním základním tónem v duši lovka,
v nmž jeví se isté jeho lovenství. Tato povšechnos známkou jest

pravého ideálu. Ideály zdobiti musí též uritost, která závisí na síle

a jasnot obraznosti, která je vytvoila. Ideály jsou dále i charakte-

ristické ; nebo každý lovk má stálý zvláštní spsob jeviti svou pod-

mtnos, své smýšlení a konání, a ten osobitý ráz dodává výtvoru

svému obrazotvornost idealisující. Ideálové nejsou pravd na odpor,

nebo v nich jeví se vyšší a živá pravda ne sice skutenosti, ale vyšší

poteby, která lidskému pokolení za vzor do srdce vští]iena jest. Ideálové

nejsou vzati z oboru nemožnosti (396—403).

Penesemeli ideálnos na inné moci ducha a snažímeli se zjednati

ji skutenosti a vlády, povstává enthusiasmus ili roznt pokrásný,

který tudíž jeví se jakožto stálé vroucné oddání se ducha celého všemu,

co krásného jest. „Roznt jest opravdové srdené usilování k božnosti,

jest obtování sebe samého úelm svta ideálního." „V nm vane vbec
cosi vysokého, ano sráží všeliká pouta tlesnosti a sobectví. Odekna
se všeho, což matným osoblivosti zámrm posloužiti mže, nese on

se za všecky asy a prostory ku pramenm samým, ze kterých se

lovku prýští velií a krása. Komu jednou okusiti bylo pramen tchto,

ten opovrhna vší nízkou zeminou, posvtil sebe služb nebes navždy.

A odtud povstává ona stálá, jasná i vysoká mysl, nedostupná nijaké

ošemetnosti ; odtud ona upímná dvra k vyšším jestotám a nadjím

;

odtud ona oddanost ke všemu, což nese na sob ušlechtilý ráz a

význam." „Roznt sám v sob a ve pítomnosti svých ideál nachází

nejhojnjší odmnu a pro vždy hodno a sladko jest i žíti i umíti"

(412—416).
Naproti ideálnosti stojí kominos a traginos; kdežto ona zrcadlem

jest božného lovenství, kdy lovk dosahuje, po em touží, tyto jsou

obrazem lovenství strádavého, v nmž každá jeho touha bývá vždy

zmaena. Pesahovalo by rámec historické rozpravy této rozmluviti se

šíe o vcech tchto, proto jen uvedeme definice tchto i jiných ješt

pojm, jak je u Palackého nalézáme. „Jestliže nkdo chtje zvítziti

nad nutností pírody nebo jen se jí uchrániti, z nedojípky sví se

k tomuto cíli opt zákonm samé této nutnosti, a tudíž sob samému
protipsobíc, ve svém úmyslu zmarnn bývá: názor ten budí v nás cit

kominosti." — „Kde samostatný lovka duch již ne omámením, nýbrž

vdom a svobodn, postaviv své chtní a své úmysly naproti tlesnosti

nebo zlob a násilí cizímu, aneb proti vyrážejícím ze mrákoty písných
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osud pohromám, ve vážném zápasu tom klesá, tam u názorce toho

zápasu vznikají citové traginosti," — Spojišt kominosti a traginosti

jest humor, který prý bychom rozmarou mohli pojmenovati; i jest

on v jisté píin to nejvyšší ve lovku. „Všecko pozemství, celá ne-

skonená konenosti spousta jest ona ter, proti které humorista mee
ohnivé stely své." „Ozbrojiv se zbraní všepotroucí, vrhá se humorista

do smsice, do kalu života lidského, a postaviv jeho všecky odbojné

neladné živly mezi sebou do zápasu, rozmauje abych tak ekl a zniuje

je skrze n samy." — Píbuzná kominosti a traginosti jest naivnos,

která záleží na dtinné nevinn a prostot; jemné srdce postupuje zde

jen podle vlastního svého vnuknutí a zákonodárství bez ohledu, zdali

to se zámry rozumnosti shodno bude ili nic. Jestliže se to hnutí

srdce prostého vyškytá ve sporu se zákony svtské opatrnosti proti

vli podmtu a z pekvapení, tedy blíží se ku kominosti a plodí smích;

pakli s plným povdomím vyplývá z ušlechtilého podání se pod zákony

jemného srdce ve všelikých života okolnostech, píbuzno jest více

traginosti a psobí u nás mnoholibé pohnutí. ") — Vtip konen páí
spolu vci rznorodé pro jejich ástenou shodnost a psobnost, zdaje

se z pedmtnosti bráti pomry a idey, které tou mrou vlastn on

sám do nich vnášívá. Ve vtipu zjevuje se svoboda i vláda ducha nad

pedmtným svtem, která sama poskytuje veliké zalíbení, jelikož tím

i innost podmtná zvýšena, i obor poznání a obraznosti novým oka-

mžitým bleskem osvícen a „rozprostrann" bývá. Vtip dvojí jest: bu
rozum páí ástené ty podobnosti bud obraznost. Jen druhý má význam
esthetický (403—412).

Konen promlouvá Palacký ješt i o geniovi (dvtipu). Nás tu

hlavn zajímati bude pomr ke Kantovi. Kant pisoudil genia pouze

umlcm; výslovn praví, že nejvtší vynálezce vdecký liší se speci-

ficky od genia (Kritik der Urtheilskraft §. 47. str. 182), a definuje

genia jakožto vrozenou vlohu, jíž píroda pravidlo dává krásnému umní.
(Tamtéž §. 46. str. 178). Dle Palackého však vlastn každý lovk,
pokud je lovkem, má do sebe nco geniálního, jelikož „genius není

njaká zvláštní ducha moc, aniž jaké složení mocí, ale duch sám ve

své pvodní neporušené, úplné, dokonalé psobnosti." Proež jen stupe
genia jest rozdílný. Podobným spsobem Jos. Durdík pronáší se o ge-

niovi, dokládaje, že stanovímeli mezi bytostmi vbec rozdíl pouze

stupový, rozdíl jiný tím mén jest pi jednotlivých vlastnostech roz-

umné bytosti (Aesthetika str. 555—563). Následkem toho i genius

rozdílný jest podle rozdílných obor innosti; „mluvíme o dvtipných

filosofech, zákonodárcích, vojevodách, umlcích." Kdežto však podle

Durdíka genius od talentu liší se pouze mrou své fantasie, Palacký

vidí genia vbec tam, kde psobnost ducha dosáhla jistého znamenitého

výteného stupné moci a svobody. inností genia jest snadné vynalezení

„potah" nezjevných, ale pirozených, a vlastností jeho, že nachází

k úelm svým vždy takové prostedky, ježto dovodí k nim prost,

') Kant definuje naivnos jakožto výbuch lidstvu pvodn vrozené upnmnosti
proti petváce, která stala se druhou pírodou (Kritik der Urtheils-

kraft 226).

68*
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co nejblíž a nejšastnji. ^) — Mínní Kantovo však pece probleskuje

u Palackého, an líe genia „pokrásnébo" má jej za „tlumae" pírody,
jejíž duch ozývá se ve výtvorech jeho vrnji a jadrnji než kde jinde.

Vzkíšení národa našeho právem za zjev podivuhodný se považuje.

"Vysvtliti památný úkaz tento úlohou jest historika djin všeobecných.

Jemu však znanou mrou pispívati musí historik literární, jelikož jest

vcí nad slunce jasnjší, že ku vzkíšení lidu eského literatura pso-
bila mrou nejvtší, tak že u nás práv se potkáváme se zjevem ne

sice osamlým, ale pece ídkým, že národní literatury netvoí život,

aby tato byla jeho zrcadlem, ale že teprve literatura sama národní

život jala se tvoiti a vytvoený íditi a spravovati. Djiny literatury

ve smyslu vdeckém mají býti djinami ideí a myšlenek v jich form
vdecké i umlecké. Proto také více než kde jinde teba u nás stu-

dovati a znáti myšlenky i snahy literát eských, kteí osobitý ráz

ducha svého snažili se vštípiti literatue a tím i smru národního vý-

voje. Filosofické názory nebyly bez úinku na literární i veejnou
innost Palackého. '^) Ony pedem byly pramenem ušlechtilého jeho

mínní o djinách, jejichž knzem se stal a za jejichž obraz pokrok

k božnosti považoval (Kalousek, Nástin životopisu Fr. Palackého str. 11.).

A tato idea pokroku, jejímž se stal hlasatelem již za doby svého mládí,

svítila mu pak v podob nejušlechtilejší po celý život, a stala se vbec
heslem buditel národních v tom širokém obsahu, jak ji byl Palacký

vymil. I jest pední píinou rychlého probuzení národa našeho, že

úkolu toho podjali se mužové, kteí stáli na výši doby a oplývali nejen

vzdláním rozumu, ale i ušlechtilou myslí a srdcem planoucím pro

nejsvtjší ideály lovenství. Proto oni budíce národ a chtíce zdo-

konalovati jej nepoínali sob jednostrann, ale vedli jej k tomu po-

kroku, který b}l oznail Palacký slovem božnos, uili jej lásce k svo-

bod, avšak i lásce ku pravd, kráse a dobru. Snahy jejich dobe
charakterisuje epigram Kollarv

:

Bud sem lustry neseš krásot, bu pravdy pochodni:
jdi, však žádného tvé svtlo dýmu neméj.

') Zajímavý jest souhlas mínní Palackého s H. Jolym, který ve studii

Psychologie des grands homnies uveejnné v Ribotov Revue psycholo-
giqiie r. 1882 o velikém muži takto se pronáší: „A kdo jest nám velikým
mužem? Ten zajisté, kdo nnd ohromnou vtšinou me/i námi vyniká

velikostí svých pojm, svých ciiv a svých výkon" (I. díl str. 362).

I onu snaduos, o níž nahoe mluveno, Joly geniovi pipisuje, nazývaje
ji mspirací. „Inspirace," praví, „jest cosi, co zdá se zastupovati dlouhou
práci, co rázem ukonuje pokus hrozící býti pracným, co dává klí
k labyrintu, na ruku dává výraz, strany kterého bychom byli ve sta-

rostech, a zjevuje definitivní formu idey" (II. dil str. 499). Neníliž to

periphrasis Palackého snadného vynalezení „potah"?
^) Vliv filosoíických názorv u vývoj literární plnou mrou oceují dva

pední zástupcové srovnávací historie literární: Hettner ve svých djinách
literatury 18. století, Brandes ve spise svém: Hlavní smry literární

19. století.
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V té píin nebyla neplodnou veliká myšlenka Palackého. Ne-
menší váhy bylo, že kisitele naše zdobila ona ideálnos a nadšenos,

které Palacký ve své esthetice tak živé popisuje. Oni opravdu ve pí-
tomnosti svých ideál nacházeli nejhojnjší odmnu a jim vru bylo

hodno a sladko pro n zemíti. I byla práce jejich korunována úspchem.
Proto asto a asto oživovati v pamti velebné obrazy ideálních muž
tchto tím více je teba všude tam, kde liché hlasy sobectvím a pro-

spchástvím nasáklé s pohrdáním mluví o ideálnosti, v nevdomosti
své naproti ji stavjíce potebám prý praktickým, jako by ten, kdo
v obchod nebo prmyslu nebo v jiných tak zvaných praktických od-

vtvích pracuje, bez ideálnosti prospívati mohl vlasti a lidstvu. Kdo
myslí, že ideálnos a praktinost pojmy jsou sporné, mate sob pojmy.

Ideálové, jak dobe Palacký propovdl, nejsou vzati z oboru nemož-
nosti, mezi idealistou a snílkem rozdíl jest ohromný. Idei pokroku
všichni velicí mužové rozumli tak jako Palacký: zdokonalování lovka
všeobecné, nejen vdecké a praktické, ale i esthetické a mravní. V tomto
smyslu božnos skuten má býti koneným úelem lidstva a tedy i ná-

roda našeho. Tento cíl každému jest míti na zeteli, kdo chce pracovati

vlasti ku prospchu. Cesty mohou býti rozliné : všeobecný princip

dlení práce musí jeviti se i pi všeobecné práci národní. Ale skutené
ovoce nese jen práce ta, která celek na zeteli má a zetel nejsv-

tjších se nespouští.

Kdo s koho?
Kulturní obrázky,

kreslí

dr. Zikmund Winter.

(Dokoneni.)

:a mazhauze mistra Berana sedí paní matka u okna a te na

bibli. Podle ní pod stupnm sedí panna Dornika za stávkem

pedouc. Matka rozmlouvá s bohem, panna se svtem. Panna

myslila na svého školního ofíiciála, zdali se za nho dostane

;

chvíli jako mrak na nebi vystupoval jí v mysl Váa sousedovic,

s nímž rostla U ve škole sedávala, na okamžik i švarný myslivec Kivo-

klátský piletl do hlaviky, ale zmizel honem zase. V tom na síni

šum. Paní i dve zdvihnou zraky své ke dveím. Vchází souseda Bole-

hlavová, bába vráskovitá jako Hekuba, srdce štiplavého, oí zlých. Byla

ustrojena sváten v ub brikýškovým suknem pošité, na hlav mla
nádherný zlatý epec, kolem tla opas stíbrný. V hrsti držela páte

koralový se stíbrnými zrníky. Šla snad z nešpor, ale sem vešla

patrno schváln, nebo tu od dávných as ve svtnici nebyla. Ve

dveích ekla: „Jméno Pán na vky vkoma budí chváleno."
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Ženské host neobyejného pivítaly ne sic bez rozpak, ale dosti

vele pec. Usedla. „Jste zdrávi, paní sousedo?" optala se Bolehlavová.

Odvce stará Beranová: „Jsme z daru božího zdrávi, jenom noha moje

po minulé nemoci pokoje nedá. Poád se bolest vlee a pipomíná." —
„Inu, jen když jste jinae zdrávi, abych vám zdraví nevynesla!" Chvíli

ticho. Bolehlavka zase: „A naši mužové jsou k sob zaasté nevrlí,

já jsem vaše pítelnice, paní sousedo, vte!" — „Víme," odvce
Beranová, „tebat bychom na takové pátelství ani mysliti neumly."
Vidti, že paní Beranová jazykem také dobe vládla. Bylo opt ticho.

Dornika jsouc dobe zvedená dívina vstávši odešla na dvorek hodit

kúrám zob. Možná že spolu uhodla píinu, pro Bolehlavka pišla,

a to ji hnalo ven dvojnásob. Když matrony osamotnly, jala se Bole-

hlavová hovoiti: „Jaké oumysly máte, paní sousedo, s Dornikou, už

dospívá pomalu na epec." Beranová vdouc ovšem, kam se eí pi-
muje, odpovdla: „Pokud jí pán bh let dojíti popáti neráí zúplna,

nemíníme se o vdavky starati, má opravdu ješt kdy na to." —
„Vždy já nemíním," dí v odvetu honem paní souseda, „aby den k do-

dání poctivé panny byl už naped hned uren
;
pátelskou mrou chtla

jsem jen vaše pedsevzetí vyzvdti ; nebude mi snad na zlou stranu

vykládáno, zeptámli se, zdali byste našemu Vakovi pannu pipovdli,

je mistrem." Vece upímn Beranka: „To bych nejradéji zstavila pi
dobré vli a namluvení." — „Zase odpov nerovnou mi dává paní

souseda," odporovala Beranová rozpait hrajíc velikánským frtochem,

„vím, že není za ád, aby matka chodila na námluvy, na to chodí

vybraní sousedé. Stane se též tak po dobrém obyeji, ale prve bych

ráda vyzvdla oumysl váš a pannin. Mj Vank dostane dm, který

se pokládá o 1800 kopách ; koláské emeslo je pkné emeslo, mlá-

denec jest bez ouhony a výtky a mistr umlý!"
K tomu odpov dala Beranová: „Akoli je váš Vanek u mnohých

v mst na rozliném výklad, já mu pes to peji všeho dobrého; náš

pan táta není také mládenci tžek, k vašemu manželu je tžek, víte to

dobe jako já, že se škorpí spolu už mnoho let, ehož nejsem v pravd
nic vdná." Te si vzpomnla paní Beranová honem, že se Bolehla-

vová ped chvílí chlubila, i protož ven s tím : „I nás pán bh statkem

nadlil, že budeme moci Dornice dobrou výpravu nevstinskou dáti,

a na pomoc nkterou kopu uiniti. Náš dm je také dobrého rázu,

díve naše je opravdu bez ouhony." — „Vím, vím," chlácholila rychle

paní sousedka a obracejíc e jinam pravila: „Ani mn to líbezná

vc není, že se naši mužové škorpí, hlete, sntím našich dtí byl by

o všecko pokoj na vky." Snad to žena upímn mínila, a hlavní

vcí pi tom všem jí bylo jen bohatství Dorniino, jehož hodlala získati

svému synovi. Vždy ani pyšný Bolehlav nic dnes nenamítal, vida, ana

se žena strojila k Beranovm. Zejm by tam byl na námluvy nikoho

živou mocí neposlal. Pýcha jeho zamítnutí byla by s tží snesla, ale

žen na výzvdy dovolil. Beranová majíc na mysli sousedské nepá-

telstvo pravila: „By jen konec byl tch hnv, považte, že i onen po-

vtrný, nemoudrý závod v lese z toho všeho hnvu vzešel ! Mj manžel

ztratí rozum, vte, paní sousedo, od jarmarku opitoml, chodí, ne-

pracuje, tovaryši vidouce to jsou také nepilni svého díla, mistr doma
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nemluví, honí ákého vrtocha, bojím se vru, že už nemá všech doma
a brzy že bude na blázni ! A ten závod, a skoná se na kterou stranu

koli, rozvede hnvníky ješt více!" — „Snad ne," konejšila souseda,

„mj manžel dlá si z toho závodu posmíšky." — „Ne tak mj. Ote
bože, co my ženské ubožiky zkoušíme! Vera do noci tu byli misti

a byly mnohé ei ba i zlé pohádky o ten závod. Hádali se, div že

se neprali o to. Na mélio pana manžela pokikali. To mu mnoho šedin

pidá!" — „E pij co pij," odvce Bolehlavová, „svatbou se takové

kiky dlouholeté mezi sousedy nejlépe pohbují. Naše dti to k místu

pivedou." — „Nic proti mn nebude," odvtila máti Dorniina, „naše

dci je poslušná a poddaná, promluvím s ní a vzkáži vám. Dci naše je

v pravé pravd nezadaná; njaký fot sic o ni stojí, ale kdo ví jaký

jest, my ho ješt dobe neznáme, už ta e jeho nmecká s eskou
snesená odpuzuje."

Bolehlavová se zdvihla se stolice a žehnala se s Beranovou kouc
na rozchod: „Dej pán bh, aby zaaté pedsevzetí k dokonalému utvr-

zení pijíti mohlo. Pravíte o jakéms fotovi, mn zase mj Vank íkal

nco o našem školním officiálovi, nevím kterak slov, íkají mu pan

Jan, ale já mu hned ekla, že ti officiálové chodí sice pod kloboukem

a umjí leccos latin blektati, ale smrdí kapsou žebráckou; rozumím
tomu, že byste takovému holekovi dve nedali jak živi!" Beranová

se úžasem i zlostí zapýila. „To zas nkdo nco moudrého sklevetal,"

pravila, „ty vci o tom jistém officiálovi Janovi nic v sob nenesou,

my nevíme zhola nic o nižádném officiálovi, vysvtlete se v tom, prosím,

milá sousedo, co a jak?" — „I to to," odvtí bába, „vždy víte, že

o každém tu v mst od jakživa soudy iní lidé neuvážliví. Kdo ví,

co kde žárlivý Vank slyšel, nechme toho, jsou to áké slepé ei —
sic jinae — povím vám tejn — ten officiál tu dlouho nepobude,"

a te naklonivši se k uchu Dorniiny matee pravila šeptem : „Když

poád Vank na toho officiála broukal, navedla jsem pana manžela

svého, kterýž v rad piinil, aby officiál o píští termin odtud táhl,

skad pišel." Tak prozradila se zlá bába. Ze zlých lidí chytí bojují

aspo s chytrostí, lidem však hloupým zstává za zbra jen zloba.

Když se matrony spolu rozžehnaly, paní Beranová chystala se,

kterak vezme Dorniku strany officiála na examen, akoli byla pe-
svdena, že povídány tu byly ei slepé. Vždy nebylo ani podobno

k víe, aby se officiál opovážil neho toho. Bylt každý uitel lovk
holý, holiký — a panna Dornika byla z nejbohatších! Officiálové

honívali se po vdovách s domy. Jakmile se oženili, bývalo jim školy

zanechati, z eho tedy poživení bráti, nebylali na pomoc podstatná

vdova se statkem tohoto svta, pomíjejícím sice, ale na ten as pe-

náramn píjemným. To všecko Beranová vdla a nadálá se, že to

dcera také ví a že tím se spravuje. V myšlení jsouc pohížena brala

se ke dveím zavolat dvete. V tom hmotn otevrou se dvée, a

mrzutý Beran, poctivého emesla krejovského cechmistr, vešel veda

s sebou školního officiála, pana Jana. Beranová valila oi. Ale jsouc

ženské pohlaví umla se pec tolik hned petváiti, že na uctivé ke-

sanské pozdravení officiálovo dala odpov pívtivou. Druhdy na ulici

jí býval lhostejným, dnes ovšem už ne. Starý Beran porouel žen už
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ve dveích: „Pines panu Janovi pintu starého!" a obraceje se k škol-

nímu officiálovi pravil: „Onehdejšího dne ml jsem sousedskou várku,

pivo je dobré, nco vystavím do Prahy, nco vypijeme sami — no
nestj!** zkikl žen. Ale officiál mírnil výkik Beranv ka: „Na to

jsem, milá paní, nepišel, neteba jíti pro pivo, promlouvali jsme s panem
mistrem mrou pátelskou a pozval mne, abych to šel sem domluvit."

„Pojd, pane Jene!** velel Beran a nedada bakalái ani hrub domluviti

táhl ho do komory vedle mazhauzu. Pan Jan velice opatrn ohlížel se

po Dornice, ale nebylo jí nikdež. Za to visely její šaty na bidle v ko-
moe a na ty zamilovaný officiál pohlížel jako na svatos njakou. Oba
muži usedli, jeden na postel, druhý na malovanou truhlu. „Tvoje rady
se mi líbí, pane Jene," zaal Beran. Odvce bakalá: „Já ho opravdu
v niemž svdom nejsem, nevím co umí na lese, ale nevidlli Bolehlav
devorubce v lesích a neznali jich fortel, to nazbyt uštpan se

posmívá a zajisto osidla na sebe sama poléil, uvázna v nich nohy ne-

vyplete!" Beran kýval hlavou. „Vždy já vím pedobe, že ten závod
více váží nežli holubí kroužek, bude to tžká práce, proto ty vci tak

tžce rozjímám a poade pomýšlím na cestu, jak bychom znikli.**

V tom pinesla matrona konev as v pintu nebo v pt žejdlík.

Mhourajíc na muže svého tázav oima, vstavila pintu na polici. Muži
stichli, jakmile vešla. Beran vzal pintu a podal bakalái. Pili oba z téže

nádoby po starém pátelském zvyku. Paní u dveí na šatech ješt

chvilku šukala schváln, ale pozorujíc, že ped ní mluviti nechtjí,

odešla mrzut. „Kdy by ti ábelníci protivní zvítzili, byla by z toho

lehkost!" naíkal Beran „s pravou vrou dím tob, pane Jene, zprvu

jsem té sázky nelitoval, ale te, když mi na oech naléhá, to na mysli

tžce vážím!" — „Dobe bude, pane miste," odvce bakalá, jehož

iimysl zalíbiti se otci Dorniinu již postehujeme, „dobe bude, povím

ti bez zvláštních poludek rád, co tu initi náleží. Vždy jsem z lesa,

mj nebožec tatík i mát moje co den ubírávali se z Bud Kivoklátských

na lesní dílo. S kolái tedy jste sjednali, že stínati se bude veliký buk

a jen sekerami. Že?** — „Ovšem, práv jsi," odpovdl cechmistr. — „To
práce daleko nesnadnjší nežli pilou, ale dobe tak, vy sob držte, jakou

smlouvu mezi sebou máte, ale sekery ohledám sám, bude zapotebí

dvanácte kládních seker, nkolik širokých tesaských a posléze asi šest

hlavatek. Sekati budete vždy jen po šesti, ti s té strany a ti odonud.

Ty, pane miste, abys nesekal nic. Ty abys byl jako vrchní hejtman,

jenž zápas ídí, jedinž prvních šest mistr namdlí, honem kážeš pi-

stoupiti záloze.** Beranovi zajiskilo v oích. „O sekerách také poradím,

kdy kterou piložiti podle drva." Mistr vyskoil s postele: „Už vím,

že jim zaplatíme, ten nešlechetný Bolehlav už nebude po nás slinami

metati; te já si už kladu všecko za híku, bude to výborn usno-

váno, pij, pane Jene, pij!" — „Ale, pane miste, nejásej ješt, vy

musíte pece ve všem všudy jíti opatrn, ukáži vám všem, kterak se-

keru pikládati tesaskou, kterak hlavatku, pamatuji se na to dobe
ze svého mlada, jsou tomu už chvíle, kdy tatík sekával kmen, mát
okesávala kles a já v mechu se válel, jsou tomu chvíle." Starý Beran

mladého uitele ani neposlouchal, kuje v hlav plány o tom sekání.

„Bude ti, pane miste, také postaviti z tovaryš vašich stráž na lidi.
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sebhne se jich na les ohromná moc, mohli by vám svými zevly a
smíchy nebo kiky pekážeti." To uznal také cochmistr. Vstávaje pravil

školní officiál: „Nuže dobrý den, bu dobré mysli, pane miste, sám
chci o to práci vésti, aby tvj cech už více pohany v uši neslýchal.

Bodej zdráv byl
!"

Rozlouili se. Beran šel s pintou za ním. Na mazhauze uctiv
se bakalá žehnal s paní. Na sínci venku shlédl Dorniéku — jen se

mihla. Starý Beran maje v hlav nešlechetného Bolehlava a rozliné
sekery, nevšiml sob, kterak rumnec polil dve, a paní mát, která
by to list byla postehla, ta nebyla pi tom, oekávala v mazhauze
na muže svého, do nhož hned, sotva se byl vrátil vyprovodiv bakaláe,
pustila se dosti rázn. „O bylo mezi vámi?" — „A co ti potom?"
zabruel Beran, „jedinž jsem dom vešel, už kik." — „Nekiím,"
kiela manželka všecka bez sebe, „nekiím, ale jsem Dorniina mát!"
Starý Beran po tchto slovech stanul, a dal se do smíchu tak neho-
rázného, že se až za boky chytal, až mu slzy s oí pršely. Vidouc
muže svého druhdy nevrlého a zamlklého tak hmotn se smáti, paní

Beranová ustoupila ke dveím, mlat za to, že se jistojist už zbláznil.

Naposled vyhrkl ze sebe Beran: „My se radíme s bakaláem o ten

závod v lese — a paní Regna ze zvdavosti ženské chce mi tu po-

kazovati, že je mát mojí dcery — vím to, Regniko, vím, žes její

mát — my jsme o vás nic nemluvili." — „Nešastný závod, proklatý

závod, pro jiní blázni se jím netrápí?" zaala paní naíkati. Ale
Beran se bránil: „Když všecken cech es zastavil, už to te bez toho

závodu býti nemže. Ml, nerozumíš tomu, jsi mdlé ženské pohlaví

nestatené." A otoiv se odešel Beran na dvr brousit sekery na bruse

toícím s železnou klikou.

Paní Regna byla pesvdena, že muž její ani onen školní officiál

nejsou rozumu zdravého.

XI.

V pátek veer ped nedlí Oculi r. 1563, dv hodiny po slunce

západu poslán z rady Rakovnické na Kivoklát tento list, jejž dosud
ísti lze v mstském kopiái (lit. E) : „Od vyslaných našich, kteí dne

verejšího na hrádku byli, zpráva o tom nám dána, že jsou s J. Mstí

panem Ladslavem ze Šternberka na tom zstali, aby dne pondlního
díví, o nž jsou Bolehlav a krejí základ svedli, vyhledáno bylo a

potom když by J. Ms. arcikníže den jasný a píhodný k tomu obrati

ráil, aby sekáno bylo. My je hned ped sebe obeslali a jim poruili,

aby což nejranji mohou na hrádku se najíti dali. S tím vám vinšujeme

dobrou noc. Dán spšn druhou hodinu na noc." Tu je archivní doklad,

že v sázku emeslník Rakovnických do pímého úastenstva stržen

jest konšelský úad a mimo to zcela veejn i arcikníže se Štern-

berkem.

Kdo by se byl den stední po Oculi téhož roku postavil na sil-

nici, jež smruje k lesm královským, ten vlastníma oima byl by se

pesvdil, že do závodu toho strženo bylo i všecko obyvatelstvo starého
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Rakovníka. Tenkráte snad jen starci a báby s nejmenší drobotinou

lidskou pozstali doma. Co žilo a jen ponkud zdrávo bylo, šlo na
království. Jedni mimo druhé chvátali ; bylot jíti pl druhé hodiny

cesty. Dva buky na porážku odsouzené stály u Nového domu pi zu-

brové obore. Arcikníže slíbil purkmistru, že k závodu pijde se svým
dvostvem. Prý pozval sob na to i njaké vznešené pány z Prahy.

Nkteí mštníne se svými manželkami a dcerami i synky jeli na
vozech, na kterých v zadu viselo vždy nkolik Rakovnických kluk.
Na jednom z pedních voz kotcích o pti koních byla hromada krejí,

kteí opatrovali všecko nádobí k dnešnímu závodu. Byly tu dobe na-

broušené sekery runí i kladní, tesly, klešt, nkolik „šnejdr" velkých

i malých, všecko poádn srovnané. Cechmisti krejovští mli svj
zvláštní vz. Tu sedla s otcem Dornika. Matee nechali doma, ne-

chtlat na takové bláznivé divadlo jíti. Dve bylo opak svého otce.

Tomu bylo jako by ho vezli na popravu, a bakalá do poslední chvíle

krejíe uil všem fortelm, aby došli vítzství. Beran se asto zamyslil.

Za to Dorna byla roztomilá, iperná dívice. Mla na sob mantlíek
šamlatový s erveným lalokem a králíky podšitý. Vrko pkných vlas
byl rouškou kryt a pauníkem. Na krku mlo dve dukáty s ouškem.

Hledlo do les a na lidi vesele jako ptáe srdeka lehounkého. Ovšem
pitížilo se srdci, když pomnla svého bakaláe. Ale za chvilenku vždy

se vyjasnilo zase, vždy bakalá horliv dobýval se do starého otce,

ba naklonil ho sob cele, ovšem za zcela jinými píinami, nežli by

sob bj'vali milenci páli.

Však dívejme se na silnici. Tu veze koleník vrtel piva, tamto

za ním druhý, tetí. Te je pedhonil vz s kolái, za nimi hle již

nkteí sedí z ková. Poznáváme ešpivu, Hmota. Tamhle loudá se

tžký vz májemi a všelijakou chvojí ozdobený — je všecek naložen

kaufera piva, o nž byl základ. Tu zase houfec lidí obojího pohlaví

a zpívají sob. Pi nich kluše koník vezoucí na káe hromadu pecník
chleba. Za ním cupají ženy obtížené krosnami, v nichž složeny všeli-

kteraké potraviny na prodej. Hle, v chomái discent a rozliné jiné

mládeže také ubírá se k zubrové oboe muž s kobzou. Chvílemi se

zastavuje, hrá a sbírá od mimojdoucích nkteré zbytené denáry. To
patrno, že na lese dnes konána bude slavnost národní. Zdá se, jako

by i vrchy Kivoklátské na špiky vystupovaly druh druhu pes rameno

vzhlížejíce na to neobyejné po silnici procesí. Hoj, tu jede tžký vz
konšelský s plachtou. V nm sedí nkolik pán. David Crinitus dnes

vytáhl na to z almary nový klobouk vlatý ezaný pod erným perem.

Sedí podle primasa Štrby, kterýžto starý pán opatrn halí se v „šiftu-

chový" pláš, jaký nosívali pro „díš." Purkmistr toho msíce epa
vyjel si na koni. Od strany Luženské po pšinách pozorujeme hojnos

vesnian dlouhým adem bráti se na království. S drulié strany vine

se lukami také ádka lidí nekonená. Ráno je chladné. Práv obešla

rosa. Davy všedše do lesa královského mly s chzí potíž. Cesta ve-

doucí prhonem s vrchu na vrch nebyla ubitá; asto bývala pod kalem

a samá louže. Pi kraji k mstu, kdekoli les otevel se pasekou, slo-

ženy byly hranice bukového a dubového díví v latra. Nkde pozorovati

hromady posouše. To díví valnou vtšinou dováželo se jakožto varné
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devo pivovarské do Rakovníka, jehož devt pivovar tehdejších spo-

tebovalo v dobé várek drahn later. Pivovareníci kupovali tenkráte

les bu, jak tu vidíme, již poražený, provazec za ti kopy, latro buk
i dub po 9 groších bílých, bevno za 8 gr., anebo platívali les na
stojato, kterýž porážeti dávali sob pak sarai. Paseky vyklízeli ohnm

;

nezídka vznikala pálením klestu na lesích škoda. Ale i lesníci sami

posouš rozmetávali i pálili, aby odtud vyhnali vlky tehdáž všude hojné

a škodné.

Te vjíždí do lesa vz Bolehlavv. Fot z Hané, nejbližší soused

Kakovnian, když ho vz dojel, vskoil beze všech ceremonií ven a

uvelebil se mezi mšany, jichž tu sedlo už skoro dosti. Bolehlav dl:
„Nemli bychom t sem pustiti mezi sebe, už proto ne, že ty i Lu-
ženský fot béete nám dobytata z pastev lesních." — „Abychom
tak inili," odvce myslivec bez rozpak, „vydal nám fotmistr po-

vinnost, my písahali, že budeme škod hájiti." Kolá Kuera vpletl se

do hovoru ka: „Vždy my pec podle majestát smíme pásti od rybníka

Báchora až k Požárm, od nich pak pode dl ke mlýnu, však vy, jak-

mile se vl od stáda odmísí jen drobet pes hranici, všecko nám sbíráte;

to není sousedské, vy zajímáte dobytky naše více z nechuti než z hodné
píiny a nad to bijete, koho dostanete. To není sousedské!" — „Upokoj
se, pane miste," vece myslivec Hanský, „vy také umíte fotknechtm
nalupati, když u vás v mst njakou nevinnou zábyvku zanou!" —
„O lovech dáváte vy zase za to ourok víc než obyejný!" vyítal jiný

kolá myslivci. Lovy Kivoklátské bývaly Rakovnianm opravdu bo-

lestnou tží. Loni na píklad bylo tu v lesích lov deset a k nim bylo

Rakovnianm, jakožto lidem robotným, vyslati vždycky po 54 koních

ber kde ber a 95 lidí jakož i plátna, tenata a mimo to i na hrádek
šaty ložní, v nichž spali královi hosté a jeho dvostvo. „Lidé naši tu

v lovech pracují astokráte noc a den," vyítal Bolehlav, „hladem zmoené
posíláte je pak dom. Tomu jist arcikníže nechce, abyste vyslané naše

hladem moili, jste floutkové, bijete se s komi našimi i pacholky!"

Tak a podobn vyítali sousedé myslivci. Naposled Bolehlav pece
myslivce pochválil ka: „Nejlepší in jsi vyvedl loni, chválím tebe,

krejíi Stehlíkovi sebral jsi runici, krejím všecko zlé budiž!" Otázal

se myslivec: „Kteí z vás obou i vy i krejí v lese zvítzíte?" Bo-

lehlav pozdvihl hoejší ret, lupl prstem a neekl nic. Kuera odpovdl

:

„Kdo ví, kam štstí sedne." Cechmistr koláský však hovor o tom

l)eal : „Promluvíšli, fote, o tom jen slovíko, složíme t, lib nebo

nelib na zem!" — „Nejsme dušni," odvce fot se smíchem, „abychom
nemohli jíti — tamo je zubrová obora, nešel bych dlouho."

A skuten bylo sjeti jen málo s vršku, a tu již bylo místo,

k nmuž smovala dnešní veliká se všech stran pou. Pi samém po-

kraji velikého lesa na louce stály adou, jako by z lesa byly vybhly,

asi tyi veliké buky. Dva z nich byly njakým fáborem i barevným

plátnem objaty jako na znamení, že jsou vybrány k závodu. Byli to

velikánové, kteí zcela dobe pomnli krále Vácslava i Karla otce

vlasti, kteí sem pijíždli na kratochvil. První na louku pijeli krejí,

po nich pivo a pak již houfem hrnuli se lidé všelikterací mstští i cizí

z vkolních vesnic. Lidé posedali na louce tu a tam. Šum nastával ím
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dále tím vetší. Ptáci lesní díl uletli vystrašeni byvše, díl dívali se tomu
jako vyjeveni. Krejí buky zvdav obcházeli. Falta, šenký z rathouzu,

složil pivo hned u silnice a v malé chvíli již toil a prodával tolik,

že stluené plecháe jeho nestaovaly. Lidí stále pibývalo. Kde kdo
sob místo na lelky a divadlo osobil, tam spoinul. Tvoily se hromádky
veselých lidí. Pijeli cechmisti všech tí emesel. Starý Beran nejprv

šel ohledat nádobí na hromad pkn složené. Kovái majíce každý
svou sekeru na rameni anebo v ruce, procházeli se jako pávi ; s krejími
hovoili málo, a co hovoili, byly podstrky a štiplavá slovce.

Když slunce dobe bylo vyšlo, pijeli z Kivoklátu ouedníci
hejtman Aulika a Jií z Entenšlonku a nkteí jiní, aby pipravili

vše na píchod vznešených hostí. Pan fotmistr dává velice pívtiv
zápasníkm rady, kterak sekati, aby stromy se neskotily na panstvo,

alebrž na silnici. „Od mnoho mluvení hlava holívá," pišeptal Bolehlav

Kuerovi, „a ty rady podává krejím." A nahlas doložil : „Rate jen,

vaše milosti, na míst postaviti, který strom je iiáš, který krejí, však

my svou úlohu njak poídíme." Odvce hejtman: „Jeho arciknížecí

milos, až pijede, sám to na míst postaviti ráí." V tom pistoupil

Cafourek ezník a spustil neomalen : „Na mou vru tším se jako

dti na zlaté prasátko, tším se, abych zvdl, kteí z vás jsou vtší

hudlai a štuchai. Tento znamenaný bouek neporazí tesai bez pily

ani za pl dne nercili kovái, ovšem krejíi!" Tím byl uražen Beran

a jeho cech. Beran zlostn prohodil: „Na to se bezpe, Cafourku

floutko, že se budeme dobe ohánti!" Pistupovali jiní a bylo eí
ledajakých na kopy. Odcházeje Beran od kupy jinam dl : „Posmívejte

se uštpan komu libo, však my závod ujali a budeme se bíti až do

pemožení svého!" V tom pijel veliký vz loví z Kivoklátu. Jindy

v nm bývají složeny vci, jimiž se provozuje myslivost : tenata, plátna,

stelba, a na nich jestábi, krahujci; dnes pacholci vyndávají ze „šper-

lochu" stolice mistrn ezané, dv obzvlášt honosné pro pannu Filipínu

a Ferdinanda arciknížete. Jakub Bílek, eský bratr, ted z vozu podává

sluhám njaká pouzdra talí, koflíky rohové stíbrem i zlatem kované

a naposled i njaký hrnec peliv krytý. V hrnci byla studená zvina,
kterouž dal dozorce nad kuchynmi. Bílek, na opatrování dvma ku-

chakám Kivoklátským. Když pacholek spustil bílý šperloch docela,

pozorujeme na dn vozu sukno veliké s tásnmi na okrajku, kteréž

po rozkazu hejtmana hned na louku se rozprostelo. Pod suknem ležely

svorn podle sebe ti nebo tyi soudky Litomického a uherského vína.

Zatím piklusal na koni purkrabí hradecký a s ním nkolik dráb
zámeckých. Rudé sukno vytáhli dráhové na obvýšné místo v louce, ony

pkné stolice a stoliky vstavili na n ádkou, nad níž šuml bukový

baldachýn prvními hedbávnými listy svými. Lidí se hrnulo víc a více,

tak že o pohodlné místo již zápasy nastávaly. Drábi mli panských

sedadel co hledti. Purkrab nestail povykovati. A bylo podívání na

tu strakatinu pestrou ! Tu byla dvata vesnická se stavcími vnci
perlovými na hlavách; mstské panenky zavíjely si hlavy rouškami.

Nkteré sedlské dvátko mlo na sob leccos od aksamitu a hedbávu.

Obzvlášt živtek ili prsy rozliným vkusným zlatým vyšíváním byl

ozdoben. Mnohá mla ve vlasech stíbrný i zlatý „haklík," na sukních
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knoflíky, jako pedkové dávní nosívali. Mšáci vykraovali si v tom davu

v rukou majíce hlky. Ženy jejich šumly asnatými suknmi, hlavy

z naškrobených velikých obojk hrdé zdvíhajíce. Zlatých epc tu bylo

hejno. V té smsi ovšem nemálo bylo šátek i ubohých, schozelých

a bez nádherných prýmk. Rakovnický pecná tamhle na zemi rozestel
si krámek a krájí chleba. Naproti nmu nalévá stará Lišanská pálené

víno, zaež jí konsumenti pes tu chvíli „bcky" nadávají. „Bekyné,
málo dáváš! Bekyn, máš víno vodou plundrované! Bekyné, rozbijeme

ti to!" Cechmistr ková Hmot tžkým krokem kováským sem se

k báb pikejklav ml tu pední slovo u páleného vína. Podle jeho

píkladu hojné sob v tom ošklivém vín poínali Bárta z rohu, ešpiva
a jiní nkteí z cechu i mimo cech. Z krejí nepil pálenky nižádný.

V té ujm byl dobrý úmysl. Beran jim slíbil, když se neopijí, pl
píští várky vypiti dáti. Ubohý Beran! Byl rozechvn až na dno duše

svojí, pes to, že cech jeho úsilnou prací bakaláovou dobe byl na
všecko naveden. Beran nepokojn chodí s louky na okrajek silnice a zase

vrací se nemaje stání. Na louce poítá už do nkolikráte svj cech, své

spolubojovníky. Schází jen ten ábelník Jaroš od malé fortny. Cechmistr

ho dal ráno buditi zvlášt — ješt ho tu není — a cechmistr zase

jde na silnici pátrat, zdali už as toho líného ábelníka nese. Nu,

jen když jsou tu všickni ostatní. Stiš se, poctivé srdce cechmistrovské,

dnes, za chvíli skoní se muka nejistoty!

Švarná Dornika uchýlila se mezi dvata. V mošnice mla po-

travu na celý den — njaké hušce, koláe. S družemi pocházela semo
tamo ochotn s nimi sdílejíc se o svoji zásobiku.

Foti Kivoklátští nedbajíce svých vrchností dali se tamhle s mšt-
níny zase v hádku. Slyšíme Luženského: „Kdo najde rohy jelení, má
je vraceti, kde náleží, ale vy rohy zmetané jakživi nevracíte!" — „Ml,
Martine," zvolal Bolehlav tak hlasno, že to mohl fotmistr dobe za-

slechnouti, „však vy fotknechti nejste vždycky tak zlí na nás — za

ouplatek ili zpropitné býváte mkejší!"
Na druhém konci oste eí potkali se kolái s krejími. Kolái

volali: „Budete mrzce odraženi!" Ale ty ei a pohádky nedotýkaly

se sluchu Berana cechmistra. Stál zase na kraji lesa a hledl v zem
na stlupanou trávu. Myslil u sebe, že mu na tu dnešní vejchoz radil

pece jenom ert. V tom hle, od Rakovníka bére se cestou starý rector

scholae, officiál v biretu akademie Pražské a kantor vedouce s sebou

njakou úpravnou muziku. Jeden z muziká ml píšalu, dva byli po-

zaunéi. S muzikami picupal také muž s kobzou. Muziky ty poídil

k dnešnímu dni moudrý školní rektor na poctivos tch, kteí zvítzí.

Vdlt, že bude za to odmnn dobe. Za muzikanty pivalil se vozík

s rybami, o nž byl také základ. Ve džbeích nevelikých byly tu štiky,

kerple, kapi, candáti a jiný všelijaký pronárod z Rakovnických ryb-

ník v octu a láku dobe pistrojený, a velikým množstvem palivého

koení naložený. I ten vozík byl máji a fábory ozdoben. Sázka zstala

na voze a lidé se jí obdivovali. emeslníci obcházeli vozík mlsn:
kteí vyhrají, sndí a vypijí

;
poražení zaplatí. Na ouvrek zatím za-

stoupila cechy mstská rada, dadouc sem pivo i ryby dovézti. Jda

officiál, pan Jan, mimo Berana pišeptal mu: „Ty sob iníš, jako by
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ta práce byla kdo ví jak starostlivá, zasmj se, hle, pane miste na
mne, nic tesklivého na tvái mi nepoznáváš, a já louiti se budu s vámi
navždy." Beran vyvalil oi. „Ovšem jest mi se louiti; práv dnes ráno,

sotva byli páni odjeli, pinesl mi servus purkmistrv propuštní od
školy." Beran s upímnou zlostí dl: „V tom jsou ní ruce neisté,

kdo mže spravedliv proti tob co míti? Máš asi v rad nepítele,

však ješt nejdeš — až budou svoláni starší, optám se, pro jsi dostal

náhlé odpuštní." — „Dkuji tob, pane miste, marná bude tvoje do-

tazka. Pjdu sloužit jinam." A již kráel officiál v dav.

Slunce již nad lesy se vzneslo. Šum, dus, kik byl na lese ne-

vídaný. Do toho spustil strakatý chlap na kobzu, hoši výskali, dvatm
hrály nohy.

XII.

„Už jedou! jedou!" tak volali kluci klusem pibíhajíce na louku.

Purkrab a dráhové honem postavili se k silnici, aby panstvu pipravili

volnou cesiu. David Criuitus, jenž s Bílkem o Augustovi mluvil u hrnce,

ili eknme u kuchyn, honem odskoil, aby nalezna se s primasem
i purkmistrem pospolu brali se panstvu vstíc.

Jakmile se první kon s nádhernými jezdci objevili u louky,

stichlo obecenstvo rázem, vždy bylo ted velmi mnoho dívání hodného.

V ele skvoucí družiny a pán urozených jel Ferdinand. Již z daleka

usmíval se potutedln. Mezi paními na krotkém oslíku sedla pekrásná
Filipka Velserova. Nkteré dámy byly v nosítkách, nkteré na koních.

Vše odny byly v aksamit, zlatohlav. Filipína mla zlatý kíž na prsou,

korunku perlovou ve vlasech a zavinuta byla v mantlík sobolí, pod
nímž vykukovala žlutá hazuka atlasová. V ruce mla sliná paní ohánku
pávovou. Z pán byli nkteí odni po husasku, jiní vtšinou po Špa-

nlsku v krátkých plundrech i pláštích a o vysokých kloboucích i ve-

likých obojcích. Hofmistr panin držel pi sob na sedle malého Ondeje,
synáka jejího. Druhý, Karlík, byl s chvou v nosítkách. U louky panstvo

seskákalo s koní. Básník Crinitus popotahuje rukou purkmistra epu
za sebou — jenž zase táhl primasa Štrbu — vstoupil po nkterém
namáhání pánm v cestu a íkal latinské verše jim na pivítanou. Arci-

kníže soukaje si ernou kozí bradku, jen se poád usmíval, chvílemi

pokukuje k bledé své paní, co ona tomu íká. Když poeta skonal e,
podal mu arcikníže ruku a dvorné se primasu i purkmistrovi ukloniv,

požádal, aby mu byli ukázáni oba nepátelští cechmisti. Nebyli daleko.

Crinit je pivedl oba hned. Arcikníže ukazoval je svoji pkné paní

jako dva divoké medvdy. Bledá paní usmívala se na vytáhlého Berana

i na neotesaného Bolehlava, aniž jí bylo potebí vykládati, který z nich

je krejí, který kolá. Panna jim nco hezkého ekla, ale že to bylo

po nmeku, nerozumli tomu. Však líbilo se jim.

Když bylo po audienci, dalo se panstvo vésti Ladslavem Štern-

berským, jenž byl dnes jako všeho vrchní hofmistr, na louku do vy-

hrazeného místa. Panna usedla na stolici, dámy podle ní. Chva s dtmi
nedaleko a páni bud vmísili se v lid anebo stanuli za stolicemi pani-
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nými. Arcikníže obcházel se Šternberkem kupy divák tu stojících tu

ležících. Bolehlav stoje v hromad ková a kolá ml najednou srdce

strašlivé. Beran stál se svými opodál, ale tomu nebylo dobe už dávno.

Krejí bylo o mnoho hlav více. Ale co, jeden ková za pt krejí!

Když arcikníže po chvíli usedl mezi dámy, Šternberk hlasit oznámil,

který buk náleží kterému cechu. Te popadli krejí sekery, aby byli

rychle na hotov, a hned postavili se v ad jakýs. Ani protivníci

jejich poád byli v chomái, bylo lze už te pi krejích pozorovati

káze. Šest krejí pokroilo na pokyn Beranv až k samému stromu.

Beran stoje na hrbci travnatém nedaleko, napjaté hledl arciknížeti,

jak dá znamení, aby emeslo nemeškajíc se ani chvilenku dalo se do

díla. Diváci byli poade tiši. Konen Ferdinand usmívaje se kynul.

V tu chvíli oskoilo šest krejí ohromný strom; dva sekali proti panstvu,

dva zády k pánm, a dva bušili na bocích stromu druh proti druhu.

První rány padly tu a tam. Kovái mlátili do stromu jako pošetilí, tak

že brzy je poléval pot. I protož oni nejprve odhazovali svoje kožené

i soukenné kabáty na zem. Když kynul Beran druhému adu, pikroili

krejí ke stromu velmi chutn, tžší odv také odloživše. Jeden byl

„v mužském šorci" z plátna, jiný jen v košili vsoukané do širokých

poctivic. První nehorázný smích otásal lesem, když Bolehlav zaal

sekeru tak dkladn v tlo ohromného deva, že ti kovái mli tuhou

práci, aby ji zase vyrazili. Byl z toho ovšem i zmatek. Zatím krejíi

pracovali jako v rythmu pkn polehounku a chyte sekery šikmo

stavíce. Kovái bušili do stromu jako do kovadliny, až tísky lítaly,

a brzy udýchali se co koni v závodu. Listí bukové mladé, hedbávné

i loské žluté pergamenové šumlo nad hlavami divokých téch lidiek

eí njakou žalostivou, a ptáci vysoko zdšeni vzlétnuvše z hostinného

stromu kviali eí ješt žalostnjší. Spanilou Filipínu vodil arcikníže

pes tu chvíli k stromm a ml z toho rados dtinskou, když rže
Kivoklátská tím všecka se zveselila. Kolái i kovái tepali, který kam
udeil, a na div bylo, že si neurazili ruce, hlavy. Krejí už vysekali

do stromu kolem kol dosti obšírný schdek rovný tak, že by tesam
za nebylo stydti se. Beran stoje poád na svém obvýšném míst
chvílemi mhoural oima po práci svých protivník a nabýval mysli.

Za chvíli kynul do tetice a tetí ad pátel šel do bitvy.

Zatím na druhé stran vznikla mezi generálem Bolehlavem a jeho

nadjným Vaíikem sváda. Zaali se hádati o to, kterak lépe je sekati.

A ponvadž byli oba otec i syn výstupné povahy, ztropili o to hluk

zbytený a nemalý. Neslušnou hádku skonil pan Lacek Šternberský.

Poslední slovo ml tatík, volaje za Vánkem od díla vzdorn odcháze-

jícím: „Jdi, jdi k ertu, ty takový, stakovoucí!" A ze zlosti te aby

nahradil, co zmeškal, dal se starý Bolehlav do sekání tak zuivého,

že nkteí od stromu odskoili daleko. Byly vbec smšné posuíiky

na obou místech. Lidé si ukazovali na leckterého nemotoru kováe

i na smšné kroucení krcjíovo a smáli se, kolik hrdlo stailo. Víc

za smích byli kovái už proto, že vtšinou majíce v hoejším pate

páleným vínem rozsvceno, komicky sob v díle pekáželi. Nejvíce

smíchu natropil Cafourek ezník. Bhal strom od stromu a posmíval

se, nic se neohlížeje, že tu dnes sólo a kritika náleží urozeným.
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Volal na kováe : „Bohu pisám, na vás se shrne neštstí, vždy
se toíte jako kadeky!" a šupaje jednomu kovái k nosu kiel:
„Tuhle Jíra na zmužilost se užral!" Bolehlav jemu: „Jdižiž, nebo

mrsknu, jdižiž, pokladai lidský!" Purkmistr epa táhna Cafourka

smjícího se pry pišeptával mu : „Pomni se, milý Cafourku, pro pána

boha, mrskneli t nkterý, pevrhneš se a bude ped vznešenými pány

ostuda a doma zaneprázdnní soudní, ml radj, pomni se!" Cafourek

pomnl sebe a šel se napit. Arcikníže chodil od strom k paním,

a bylo patrno, že má z té švandy nemalé potšení. Ale kdy koli pi-

stoupil vznešený pán ke kolám a kovám, vždy jim pinesl neštstí.

Vidouce ti, kdož odpoívali, že Ferdinand se blíží, vpadli jako malí

hromové mezi své pátele a strkajíce jimi semo tamo, bušili kam bušili

a všecko v zmatek uvozovali. Te sklouzl napilý Jíra a upadnuv jal

se láti svému sousedu. Po druhé, když kníže odešel, dal se nadbytkem

všecken bojující cech do hádky, kteréž následek byl, že ti z uražených

odmrštivše od sebe sekery usedli v trávu a mraili se. A do toho

všeho drzý Cafourek! „Pomáhej pán bh — vy už si nepomžete!" tak

volal jednou. Když se kovái s kolái hádali, Cafourek zase do nich

volal: „Voškrdové, perte se radji a necht buku, nesvedete bez toho nic!"

Pan fotmistr vida, že krejí na jedné stran buk již podeali

skoro do polou, zastavil na té stran práci a kázal krejím sekati už

jen ze strany druhé. Kovám nevelel ješt nic. Bolehlav piskoil, když

to pán kázal, k buku krejískému, aby vyrozuml rozkazu pán, a

pochopiv i uvidv, na které míe protivníci jeho jsou, zaskípl na n
zuby: „Šelmy, už vidím, že máte zajeí uskoky!" Z toho ml arci-

kníže opt rados a smál se, až se za boky chytal. Smle a skoro po

pátelsku zvolal Bolehlav arciknížeti : „Ti flutkové mají obmysliios,

ale ješt nevyhráli!" A odstriv dva uondané kollegy, jal se znova

tlouci do stromu, jako by smysly se byl pominul. V tom jal se buk

krejí praskati. Kteí diváci byli na blízku, stichli. I ostatní dav hlue
doposavad nevázan pochopil, že rozhodná chvíle jest tu. Dráhové zá-

metí lid odhánli, aby panstvo mohlo buk ohledati, prve než smrtelné

rány poslední dopadnou. 1 kolái a kovái nechali díla marného, jež

podnikli v potu tvái, a díl zvdavé díl závistivé pistupovali k buku

svých protivník. Cafourek volal : „Já to povídal, že nepjdeme na

opice (t. j. aprílem), ale že by krejí byli nad kováe, toho jsem se

nenadal!" Arcikníže pistoupil k buku a pochválil krejí. Pan Lacek

Šternberský pinesl pohár vína a íkal cechu krejovskému pipíjeni.

Fotmistr s dráby vyklízeli zatím silnici, strojíce tím ohromnému stromu

na zemi lože. Když páni ustoupili zase, starý Beran radostí všecek

posedlý popadl sekeru a s druhým cechmistrem dávali obru Goliáši

poslední rány. Praskot nastal veliký — strom se nahnul — lidé utí-

kali — strom se klonil na podiv pomalu — až na chvíli uvisl docela.

Vtve jeho objaly se totiž s protjšími stromy jako na rozlouenou;

nedivte se, nkolik set let svorn tu podle sebe stály, dopejte, aby

chvíli se v objetí podržely. Konen se pustily — a te rychle sletlo

ohromné devo na zemi. Zem hrozn zadunla a zachvla se. „Poctivý

cech krejí z Rakovníka vyhrál základ!" zvolal arcikníže a podal pohár

vína Beranovi.



Kdo s koho? 1085

Nkteí z poražených — mezi nimi Bolehlav — reptali. Bolehlav

dél : „Zaklínám se pode všemi erty, že krejí mli obmyslný fortel

njaký, a mimo to bylo jich více!" Tu zase Cafourek všeteka: „Dejte

se te v drdy, necht všeho a budeme radji píti, te budeme tepruva

poádn píti!" Beran dl kovám: „Nebudeme se te o nic více do-

suzovati, 'buk leží, a o to byl závod!" Tomu slovu dávali všickni krejí
šmahem. V tom rozkázal Šternberk muzikám, aby zaali v stroje své

hráti muziky veselé. To se stalo hned. Po té pravil Ferdinand pistoupiv

na bojišt : „Podejte sob rukou, uite to pro milost pokoje a svor-

nosti. Kovái i kolái jsou siláci, to bylo patrno; ale krejí jsou

ortelnjší — nechejte už, na em jste byli na odpoích a pátelsky
se spokojte, veselte se!" Po této ei pemnozí z emeslník poznali,

že onen myslivec, jenž o jarmárce spískal závod, byl sám arcikníže.

Týž hlas, týž posunk a táž e eská s nmeckou snesená. Mrzutý
Bolehlav tu zprávu roznášel, komu se mu vidlo, všude dokládaje

:

„Od hradeckých vrchností vždycky bývali Rakovniané za nos vozeni."

Ale jeho e nezkazila harmonii v lese. Te zaal se život bujný.

Nkteí všetekové sesbíravše sekery na zemi se povalující, jali se do-

bíjeti buk kováský. Jiní ochotn požívajíce pozvání arciknížecího, sami

ze sud toili si víno Litomické i uherské do epic, karkulí, ba i do
stevíc a bot, co kdo schytil. *) Krejí shrnovali se kolem vyhraného

kaufu piva, kde Beran volal radostn : „To pivo je k rozdají vyhrané,

pijte všickni, kdo máte sucho na splave!" A tu jal se popíjeti z toho

emeslník i konšel, mštnín i vesnian, kdo se dostal k sudu, pil,

a všickni pipíjeli si pro zdraví, a hlahol rozjaených lidí rozhlašoval

se lesem daleko široko. Kivoklátské panstvo pojídalo na miskách

zvinu a dva malí komorníkové sloužili paním vínem. Vše bylo

v míe nejlepší. I do synáka arciknížecího vjela veselost rozpustilá.

Hofmistr nestail ho v davu honiti.

Zatím v lese hluboko sešli se po nkolika chytrých, ale marných
pokusech officiál s Dornikou. Rychle si povdli, co bylo na srdci.

Ofíiciál smutn oznamoval dveti, že servus purkmistrovský dnes ráno

jemu podal škartici z ouadu, v níž stojí psáno odpuštní od školy,

a to hned o píštím termine. „Pjdu," pravil odhodlan mladý muž,

„pjdu, a ne z práva. Pl léta naped mají mi vdti dáti ; vždy
vážou se i dvky slouhy na plletní výpov! A co ty?" Dornika
na chvíli se zarazila. Ale pišla brzy k samé sob. Bystrozraká device

postehla brzy, odkud rána. Rychle proletl jí hlavikou žárlivý Váa,
jeho zlá máte, starý mocný Bolehlav a s ním vždy opatrná mstská
rada — mla ni, tušila mstitedlný in — za tmi osobami honem
vkroila v dušiku dvecí myšlenka jiná. „Ty pjdeš," pravila, „ale já

pjdu s tebou, uvidíš!" a již odbhla na louku velice rychle a od-

hodlan. Bakalá stanul ješt za chvíli. Myslil u sebe teskliv, kterak

to bude. — „Já nic a ona se mnou, to daleko nedojdeme." Ale Doma

') Snad nenadsazujeme. Vždy teme v Politii Veleslavínov IV. 561 : „Nyní
jsou tak mnozí nevypítváni a nestydati, že sejdouce se na poctivé vesfií,

myslí, že by se ze sklenic, koflík, konvic dosti napiti nemohli, ale berou

k tomu Standy, kotlíky, škopky, necky, pantofle, stevíce a jiné nádoby,

kterýchž tém poctiv jmenovati nesmím "

OSVÉA 1885. 12. g9
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mla plán. Proti ostýchavosti díví, pomnvši na slib Kivoklátského

myslivce, odhodlala se na zoufalou zprávu milence svého, že ihned

Filipínu poprosí za svého bakaláe. Vždy panna Filipína poade tak

pkn se usmívá . . . Dve probhlo mezi stromy a již bylo na louce —
zastavilo se, popošlo — a již s planoucíma tváema stálo ped krásnou

paní. Podle ní stál Ferdinand, pkn k ní nco hovoe. Postehnuv
dívku Rakovnickou, prve než ústa otevela, Ferdinand vesele promluvil:

„Hoj, díviko hodná, vítej!" a obrátiv se k paní doložil: „Ta dívika
jest, co tob nejochotnji onehdy poslala ptáka! Kdes tu.se vzala,

díviko, že jsem tebe neshledl prve?" Dorna se zapýila te až nad

uši, vzhledla k pknému pánovi — oi jí byly povdomý i hlas i ei
spsob — ne — to není on — i pece je to švarný myslivec, jenž

jí chtl koupiti maáska, srdéko? Ale v tom již vzala jí panna Filipína

za ruku a po nmeku k ní laskav hovoila. Paní Šternberková jejímu

jazyku piskoila na pomoc, a mla se i s mužem svým k dívce velmi

pívtiv.
Zatím co zvdavc sem se nahrnulo kolo. vyhrkla ze sebe za-

milovaná dívice : „Pišla jsem prosit za" — ale doíci neumla. Oba
páni i ob paní dodávali jí mysli. Když se drobet byli namluvili, po-

vdla Dornika svoji prosbu krátce a dobe, aby dali jejímu bakalái

njakou písaskou nebo jinou na zámku službu, že si ho vezme za

muže. To povdla s chvatem roztomilým a tak komickým, že se panstvo

srden smálo. Když to Filipín petlumaili, tleskala rukama jako

dít a kázala Šternberkovi, jeli tu ten bakalá, aby ho pivedl k ní.

Ted nastala honba za panem Janem. Pivedli ho. Váa vida, kterak

nenávidného bakaláe spíše vlekou než vedou, piklusal honem k pr-
vodu a pibyl ped vrchnos s ním stejn. Pan Lacek Šternberský

bakaláe neznal, ale rozpustilého Vaka poznal ihned a nespustil ho

s oka. Arcikníže otázal se bakaláe: „Jsi sob svobodným anebo jsi

ní?" Bakalá odvce tiše a rozpait : „Jsem Vaší arciknížecí milosti

poddaný, jsem z Bud Kivoklátských." I promluvil arcikníže tiše k Štern-

berkovi, naež pan Lacek velice horliv shánl se po škartici papíru

a olovu, jímž se píše. Došel obého. Olovo ml pan David Crinitus,

škartici sám bakalá, jenž tu stál jako socha poade nevda, o bží.

Nejvíce mu mysl stžovalo, že proti nmu postavili Dornu všecku za-

pýenou. Ale netrvalo dlouho. Arcikníže piavil rozmarem veselým : „Ty
budeš purkrabím v Nižboe, tato dívika bude tvojí manželkou, peju

vám, abyste se doekali vnuat." A obrátiv se k Šternberkovi dl
Ferdinand: „Napiš bakalái mým jménem list, že ho propouštíme z pod-

danství, a je sob svobodným!" Pan Šternberk, kopa veselá, za ruku

chopil Vaka Bolehlava, jenž tu stál otevená maje ústa, a pravil

:

„Toho mládence známe z Rakovníka, je milovník pták zpvavýcb,

jeho hbet, který mi ted propjí ohna ho, jest zajisté dosti široký,

abych na nm napsal bakalái list na svobodu." Arcikníže už také

poznal nezbedného mládce. Váa byl by se radji vidl v horoucím

pekle. Plaše pohledl vkol, kudy by ušel, ale zástup tvoil zed kolem

kol, tak že nebylo nikudy vyniknutí. Bakalá hledl rozpait na zem,

a bylo patrno, že tu pohanu svému sokovi nepeje. Za to Dornika
svítila okaraa radostn: jsout ženy tvorekové ukrutní. Pan Ladslav
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trkl nkolikráío Váu, aby se obnul. Váa se potásl. Lidé se smáli.
Mštníne Rakovnití nkteí kladli to sob za urážku. Jen zpitý Ca-
tourek byl s tou švandou spokojen. Volal Váovi: „Dláš, jako by se
ti do ucha usadila blecba!" Konen se nešastník pece sklonil a pan
Radslav psal štstí bakaláovo i Dorniino na zádecb Vakových. Ca-
fourek do toho zase prohodil: „Svému cecbu nepomohl do konce, ne-
sekal až do pemožení — a tady dlá mamoluka! Jdi mi!" Starý
Bolehlav na poátku tch vcí byl kdes u piva. Ted pišel k hoto-
vému — "vykládati sob nedal nic, než vida, co se dje, obrátil se

nevrle a jako by ho hady mrskali, ujíždl od zubrové obory, od místa,

kde nejprve pohann byl cech jeho od krejík, kde potom vlastní jeho
synek byl zástupu za smích.

A když slunce sklánlo se k druhému lesu, odcházela panna
Filipína vele tulíc se k rameni manželovu. Byla vdná jemu za tu

kratochvíli, v níž po dlouhém ase opt jedenkráte vesele den byl

stráven. Cestou ])omnla útlocitná paní eského biskupa Augusty, jak-

mile spatila vž Kivoklátské hladomorny. Tisknouc se k muži svému
blíže, prosila, prosila A za týden potom vezli Augustu do Prahy
a za rok propuštn byl docela.

Když panstvo bylo odjelo, les nestichl. Te teprve zaalo se pravé

posvícení. Nkteí zanítili v suchém klestu ohn a taníce i zpívajíce

vesele dopíjeli, co kde v sudech ješt zstávalo. Z dáli byl to asi

obraz dsný, když temné postavy v lese pobíhaly a s pekelným hlukem
poskakovaly, jsouce osvtlovány plameny žlutoervenými. Na to aby

pišel byl malí Nizozeman. Ale z blízka byl to obrázek nevinný.

Skákali tu mladí i staí veselí lidiky a mli sebe i všecken svt rádi.

Na cest však k Rakovníku v touže noc dva mladí lidé nevidli

nic než hvzdy nad sebou, neslyšeli nic než ptáky v houští. S nimi

šel Eros a skákal jako rozpustilé kluisko. A ti dva šastní, nmí
lidé byli pan purkrab v Nižboe a jeho nevsta.

Na rytníce.

Povídka z kraje ve verších

od

Josefa Jakubce.

(Dokouení.)

Jjll^^ož zdvihne se a pádí za kravami zrovna,

fyM neb samotnou ji jala úzkos nevýslovná.

f\^ Schována za kravou tam v strachu dlouho eká,

až probudí ji náhle výkik do daleka

:

to Dubák na ni volá. Nehnula se s místa,

jen okem za kravou se vyblednouti chystá,

však Dubák hned ji spatil; tam stál bujný synek

a na ni kývaje zas volal od olšinek,

69*
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až dodala si ducha, brouzdala se rosou

a stokrát zastavila svoji nohu bosou,

když na ni Dubák dupnul: „Nu tak sebou pohni!"

Šla s bázní po špikách, jak blížící se k ohni,

až odhrnula koví, vzkikla. — Ejhle u ní

tu zrovna na behu, tu skren na výsluní

sám Joza živoucí, an jenom ledabylo

se na ni ohlednul, neb více mu je mílo

hát údy na sluníku, na které se dívá

zrak mhoue ospale, a líce kormutlivá,

vyzáblá, vybledlá jen zvolna v slunci taje,

co ruka v pdu hrabajíc si sniv hraje.

Tu Pavla spjavši ruce vzkikne udivena:

„Kde jsi to byl?" Však Dubák zprudka na ni žena

hned okiknul ji: „Mlíš! Ani slova více!"

A Joza mlky kývnul obrátiv k ní líce.

Tož Pavla zašeptala: „Nemyl jsi se ani

a neesal, vi?" Joza bradu makal v dlani,

pak mávnul rukou: „Nemyl; co pak mn už mytí?

Já te už nemusím, už nedostanu bití,

ni modlit nemusím se, ani asn vstáva,

vi Dubáku? Te mohu si jen stále hráva.

Ah ty nic nevíš, holko, co pak íkat tob?" —
„A kde jsi, Jozo, byl?" zas Pavla jako k sob
zašeptla nesmle. Však Dubák kývnul na ni,

hned srozumla, máli nco ku snídaní.

I vyndala kus chleba, Jozovi jej dala

a ješt jablíko pro v kapse vyhledala

i vnímala pak blaze, kterak chutnalo mu,

když Dubák zaal: „Pavlo! Joza nesmí dom,
to dobe víš! A proto slvkem jenom hlesni,

hned má t hastrman, neb strašidlo t lesní

zatáhne do smrí. Dív zadušuj se tady,

že nepovíš, žes byla s Jozou dohromady!"

„Nu, na mou duši!" — „Pokej, ješt tmi slovy:

,A propadnu se hned, když nkdo se to doví!'"

Tu bránila se Pavla nastavujíc ruku,

však Dubák pinutil ji dorážeje v hluku,

že zaekla se jim: „A propadnu se teda!"

a v hru se udeila tesouc se a bledá.

Tu Joza skloniv hlavu povzdechne si v hoi

:

„Ach Pavlo, zle je, zle je se mnou!" zahovoí.

„Tam na rybníce, holko, ve ttin má skrýše,

tam na vorku mám doma, tam já bydlím tiše.

Ach, když já nikdy už se nepodívám dom

!

A tady zstanu. Neb ke komu bych, komu
šel také? I jen a si zaženou m teda,
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já nkam zajdu a pak a m nkdo hledá!"

Tu Pavla spustila, a stkali dohromady.

„A jak já vím už co! Vždy zstanu již tady.

ram na vorku je pkn. Pokejte, jak si to

tak pkn zaídím, že nebude mi líto,

a nesmím nikdy dom. Pkn na svém vorku

zajedu v rákosí a vykoupám se v horku,

jak zachce se mi, hned, i nadlám si taky

zelené peiny, a puškvorec, víš jaký?

ten voní pod hlavou. Vid, st^rý Kodeš spává

také jen na doškách, na zem si podestlává ?

A pokej, kytek mám — ach, to bys uvidla!

tulich žlutých, bílých je tam kupa celá.

Dal bych vám rád, i tob, také Dubákovi,

co pak mn o n ! ale pak se každý doví . . .

A ješt nco ! ó, to vid mla bysi

!

Co teprv Dubák! Tam vám v ttin pkn visí

podivné hnízdeko a v nm tak zeleouká
ti leží vajíka, tak, jak by zpolehouka

ukoulel kraslice ti po trávníku mladém,

tak jako koulíváme jimi dol sadem.

A ješté, paneku, mám nco. Kdy by chtli

mne pusti dom, já mám, pane, kurník celý,

mám kuátka, a ta bych mamince dal teba,

a dá je ke druhým. Ta zobala by chleba!" —
„Jsou živa?" ptá se Pavla. — „Živa." — „A co žerou?" —
„Ty zlaté brouky lapám, z prst mi je berou." —

„A vidl jsi tam, Jozo, také hastrmana?"

dí Dubák najednou a zvdavostí plana

zrak vyteštil, když Joza pemýšleje chvíli

v dál pohled upírá a hlavu k zemi chýlí

tak vyknuv: „Vidl!" Dubák otevel i ústa

a jeho obdiv, úcta k Jozovi tím vzrstá.

Však Pavla na toho i na onoho hledí,

a posedává bledá blíž k nim do popedí.

A Jozovi se stesklo opt po domovu

i zalkal lítostn a požaloval znovu

:

„Ach když mne opustili na tom svt všichni!"

Však Dubák konejšil ho: „Nepla, bloude, stichni!

Nic nestýskej si, netuž do domova svého,

však já t nenechám tu dlouho samotného!" —
„A co íkají u nás?" Joza dál se táže.

„I neptej se!" dí Dubák — „táta mne si páže,

a když jsem okolo hnal zuil zrovna prudce,

i zaslechl jsem pouze: ,Až mi pijde k ruce

ten niema, já potom uezdržím se vru!'

A panímáma skryla oi pod zástru.

A pak jsem slyšel ješt: ,Zdrtím ho jak hroudu.
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a teba byl má krev, já lotra udám soudu.'"

„Však máma" — ekla Pavla, — „ta t všude hledá,

a pijdešli pec dom, jist na t nedá.

Vždyt plakala, když dlouho do noci t vera
však marn hledali, i dveky, kde která,

i eledín. Byl poplach po vesnici, pane,

a dnes ni stéblo u vás na líc nezstane."

„Ty Jozo" ekl Dubák, „nevracej se dom!
Víš, že máš tátu zlého: jak já pijdu k tomu?
On vera k naší _mára rozkacený pišel,

že prý té svádím, kiel, aby každý slyšel,

a máma vyhání m a se mnou se hádá.

Však hladila by máma ješt jednou ráda!"

Tu dvakrát naavši tak Pavla prozradila

:

„Dubák byl bit!" a hnedle obliej si skryla,

neb pod štítkem se na ni obrátily oi,

že s bázní ekala, kdy Dubák na ni skoí,

však on jen povzdechnuv zrak vedl v jinou stranu

a vzdorn podotkl: „Však doma nezstanu!

Dív ale vykonám, co umínil jsem sob,

pak mám odejdu a pijdu, Jozo, k tob.

A Pavla, budeli chtí, mže pinést v klín

kus chleba ob as nebo nco od kuchyn.

Vi, Jozo? Dobrá, jak jen doženu dnes dom!
A zstávati budem teba tamhle v lomu

a nebo nkde." — Dubák horoval tak vele,

však Joza chvl se stále stále na vystydlém tle

a oštipuje sob s nohou pischlé bláto

tak sob zastesknul a odpovdl na to

:

„Jen kdy by tatínek mi odpustil, já pece
rád bych se vrátil dom, neslezl bych s pece

a sedl poád v koutku, nebo ve devníku,

až zapomnl by tatínek a nechal kiku.

A máma, maminka! Když mn se po ní stýská!"

Tu Dubák nevrle bil holí do koviska,

až na vše strany erstvé ratolesti létly

a tak se osopil : „Nu jdi si, chceli se ti metly

!

Já ti jen povídám, že tatík tvj se chystá

a tak t zchromí, že se nehneš ani s místa."

Tak dl a Joza spustil náek usedavý,

i Pavla shrnula si v oi šátek s hlavy

kouc: „Nepla, Jozo, vždy t máma tvoje hledá,

i eknu jí, kde jsi, poj za mnou dom teda!"

Tu Dubák vyskoil, i Pavla sebou hnula.

„Cos ekla to? Ty nevíš, žes se zaeknula?

Jen slvkem nco mukni — pán bh pomoz tob !
—

hned propadneš se v zemi, za živa jsi v hrob.

Hled, Jozo ! prozradí t, pak — nu jak ti mílo

;
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jdi, padni v ruce tátovi! Ten dlá dílo.

Vždy pro tu jalovici vesnici snad sborí!

Nu dnes si u rychtáe ti dva pohovoí.

A dajíli se spolu takhle do pranice —

"

V tom Dubák malou hlavu zdvihl z pod epice
a ústa otevena zespod vidt pouze

;

i Joza najednou si z pláe vzdechnuv dlouze

jak omráený stichnul, Pavle však, jež práv
si v oích slzu prstem utírala hrav,

prst v oblouek se zahnul a sjel v malá ústa,

kde mamka s hubováním pistihla jej zhusta.

Tak strnule zrak všichni upírali v dáli,

jak by se blížilo k nim, eho se dív báli:

Hluk ze vsi zmatený sem doléhal jim k uchu,

a Dubák vrtl sebou náhle v divném ruchu :

„Te, ted to zane! Pavlo, popas moje krávy,

já nkam pjdu. Nedej do velké jim trávy.

A ty se, Jozo, schovej honem do rákosí,

kdo ví, co nepijde! Já provedu te cosi."

A co na ob dti v ustrnutí hledí,

již kvapí k otázce jich nedav odpovdi.

„Kdy bych snad nepišel, že brzy na poledne!"

již zdáli volal. Joza sepjal ruce bdné
a zakvilel: „Tak vidíš! Tak už je to tady!"

Le Pavla chytajíc ho chvjn za košili

pobízí úzkostn : „Jdi, Jozo, hochu milý,

ach kdo ví, kam jde Dubák, pospš do rákosí,"

A zašplounaly již dv malé nohy bosý.

„Jdu, jdu," je slyše. „Jdu, však co se se mnou stane,

když tam je hastrman!" A slza ma zas kane.

Již do ttiny se ztrácel zpt se ohlížeje

a nezapomnl ani toho obyeje,

když slupnul do vody, hned tikrát poznamenal

se kížkem smoiv ruku a tak pi tom stenal

:

„Jdeš, Pavlo, pry?" — „Jsem tady, Jozo!" — „Já tam zhynu!

A Dubák nechal mne!" I shýbal pi tom ttinu,

by vidl na Pavlu, jež tšila jej: „Hochu,

neboj se, holeku. Hle, tak si šplýchej trochu,

tak, hraj si s vodou, vidíš? Vi, že nemáš strachu?

Jsem tady, vidíš? Kuku ! Pinesu ti, brachu,

hned po poledni chleba, nco od obda,

a tady zakokrhám. Pijdeš? Nu tak teda!

Hle, jak jdu do vody!" A zdvihši nad kolínka

svou vetchou kytliku též noí zpolehýnka

v chlad vodní bosou nohu, radostí z té schzky

se smje ipern, když náhle o beh kluzký

se noha smekla, Pavla s mokrou leze kytlí

výš na beh vzlykajíc, strach, zoufalství ji chytly,

a smutn rozbírajíc slíplou sukn látku
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tak sušit sebe sedla plaky na hromádku.

I Joza z rákosí ven vyhlédnul, šíj vypnul

a na zoufalou Pavlu tiše sotva pípnul.

V tom jako rázem hromu dti poskoily :

kdes nad rybníkem blízko nkdo, co ml síly,

tak volal v dálku: „Chyte lotra! Chytnte ho!"

Tu Pavla zmatena a zapomnlá všeho

jen po tle se chvje stojíc pimrazena,

když zaslechla, jak dole zažblunknula pna
a v kruhy hladina se rozhoupala lesklá,

jak obrovská by ryba sebou z vody pleskla.

I pojala ji hrza, do trysku se dala

a pry, pry od rybníka svoje kravky hnala.

Po bílé cest bžíc Pavla ze vsi cupá,

cos povídajíc sob schváln ve i)rach dupá,

že dým se za ní zdvíhá. Ve klín pes ty chvíle

prst její zajede, jejž obalený bíle

vždy ona oblízne a dá se do úprku,

až hlava se jí tese, div nespadne s krku.

Tam blízko mlynáského mostu náhle stane,

a otáí kol kolem zraky polekané,

neb nevidí a slyší volat svoje jméno,

ne volati — jen šeptem bylo vysloveno,

a Pavla dusí výkik vidouc k žasu, hrze
jen hlavu vynívati na mlynáské struze

a vedle prst, jenž hrozí, aby zticha byla;

vždy Dubák to, a Pavla blíže pistoupila.

Ve vyschlé struze stál, a poplašené blýskal

zrak jeho divoký, vždy ob as kapsy stiskal,

jež plny kamen mu visely až k zemi,

a nebo hnvn v kapsách zarachotil všemi.

„Co se tu schováváš?" — „A ty jsi nevidla,

jak tamhle na m íhá, skren do pl tla,

ten ježek rybníky? Tos mla rámus tady!

Když práv od rychtáe kráel ze hromady,

já zrovna v nejlepším jsem byl : aj na vše strany

jen lítal pod mou holi jako posekaný,

ten jeho aj ! a já jen rubal, hvízdal holí

jak do žita — tu máš! Tam v Kováov poli

hnal prese všechno on. Jen v oích se mi kmitnul,

již letím jako pták. Ten kdy by m byl chytnul!

A te tam na mne íhá, jako na myš koka,
však spíše aj mu vzejde, nežli mne se doká!" —
„Nic, Dubáku, se neboj!" Pavla v e mu skoí.
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„Už nic ti nesmí udla! On bude krotší;

vždyC zaví dají ho ! Jdu Jozovi to íci,

že nedostane bití pro jicb jalovici,

že máma pro néj pláe, že i táta truchlí,

a hnvy na bratra v nm posud neutucbly.

Má pijít Joza dom." — „A tys vyzradila?" —
„Nic, nic jsem neekla." — „Hned bysi v zemi bjla!

Nic nerad Jozovi ! A poká, až se setmí,

že pijdu za ním. Slyšíš? Je to s vámi dtmi!
Hned bys to zkazila. A co to neseš ? Ukaž

!

Hle, chleba s tvarohem! Co pak ty nevyšukáš!"

I vyndal, okukoval krajíc na vše strany,

též líznul po krajíku, kde byl namazaný,

a zas dal do zástry vše tak nedotknuto,

a nerad prav : „Na a pkn dones mu to,

a eká, pijdu. A te, holko, koukej, kady

bys vykradla se, a mne neprozradíš tady!"

Tož Pavla olšinkami po struze se plíží,

až nad rybníkem stane, s behu piln shlíží

i vidouc, že je sama, v olšinkách blíž dubu

již plna nadje si našpulila hubu,

jak na zvuk kohoutí a ruky piložila

na ob strany k ústm, za koví se skryla,

a sedíc na bobku tak hlasn kokrhala,

jak kohoutí ta cháska nedosplá, malá.

Pak se tlukoucím srdcem, ani nedýchajíc,

sluch napínala, v ruce uciiystaný krajíc.

Tu nco zašustlo, tu nco zapleštilo,

však opt pestalo a vkol ticho bylo.

Tož za chvíli zas Pavla nápodobíc kury,

hlasnji kokrhá i hází kroudy shry,

však ty jen zažblunknou a mrtvé ticho zase,

jen žáby hluely, jen sluka ozvala se.

Tu sevelo se Pavle srdce jako v klešt,

i sotva mohla strachem zakokrhat ješt,

pak volala již jménem Jozu nešastníka,

a zoufalá zas hroudy hází do rybníka,

le marno. Kií — hlucho! Plá jí vola nedá,

tož po behu sem tam hned chodí a hned sedá:

„Ach co to na nás pišlo!" usedav vzlyká

a spíná ruce, zraky teští do rybníka.

Zlá tucha jala ji a báze nevýslovná.

I stalo se, že na to podál patil zrovna

ze mlýna výmnká. Ten pišoural se ztžka

pšinkou bílou, neb jej každá hrouda mešká,

a poád cestou brue vyrážel v ta slova

vždy krokem perušená: „Holka Lacinova!
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Tu chodí, plete nohy, sbírá pavuinu.
Tuk, tak! i trávu sítáš? Však ti neprominu,
pokej ty tverácko! Už mám t. Pt kop holí

ti vysázím! Co pláeš? Nu co pak té bolí?
Pt kop ti vysázím, že kalíš vodu naši;
tu hází v rybník hroudy a nám rybky plaší!

A co pak pláeš, dít, co pak hledáš tady?"
Tak žvatlal staec, ale Pavla dohromady
se v klubko schoulila tak hoekujíc hlasem:
„Já za nic nemohu, já za nic nemohla jsem!" —
„Co žvatláš, dít, povz, co se pihodilo?
Cos do vody ti padlo? Co a kde to bylo? —

"

„Já nepovím, když nesmím — když jsem zaeknuta.
„Co? Zaeknuta? Komu?" staík slova klutá.

„Poj, poj, a budem hledat! Konev? A co teda?
Mluv, co ti spadlo v rybník, a co jsi tak bledá?
Vždy tamhle nco vidím — na vod to plove,

na mouté, jako šaty," ekli jeho rtové,

a dívka s výkikm se vrhla na zem lící,

a hrozný vedla náek, rvala rusou kštici,

a šátek s hlavy strhla pes obliej celý,

až hrozné neštstí rty její povdly:
„To Joza Pšenikv se utopil!" Jen vzkikla,
hl výmnkái padla, postava se viklá,

zrak jeho vyteštn, a hrdlo protáhlo se

užaslým výkikem, až ptactvo na rákose
po hejnech zavíilo : „Umuená hlavo!"

I splasknul rukama a hled v levo, v právo
tam nad rybníkem spatil výrostka se bráti;

hl zvednuv na nj kýval, nemoh zavolati,

neb leknutím se dusil. Ten tam napjal uši,

a když na staec volal, aby pispl duši

a Pšenikovic Jozu vytáhnout šel z vody,

jen vztáhl ruce vzhru jak dva hromosvody
a zdšen najednou vzal nohy na ramena,
jak kdy by vystelil ho, pímo do vsi žena.

A za ním výmnká už do prázdna jen volá:

„Jak pak tm rodim se ekne pravda holá?
Tak ekni: ,Lidiky, ach jen se nelekejte,

bh s námi se všemi, a k rybníku hned spjte.'

Tak už s tou novinou! A co pak ty, mé dít,
co jsi dív neeklo? Jen do rybníka hbit!
A já už nemohu." Tak staec hoekoval
a nad plaící dívkou hlavou pokyvoval,

co zatím z dálky lidí výkiky a ei
se blíží k rybníku, a poplach ím dál vtší.
Hle kolem vody náhle s povykem a kikem
se lidé sbíhají, se staví nad rybníkem,
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a pibývá jich stále, také jejich hluku,

a všude vidéÉ úžas, ruka lomí ruku,

ten druhým naproti, ten opt bží k vod,
a výmnká všem dlouze mluví o nehod.
Tož nahýbají všichni s hráze oblieje,

a koukají se v rybník, jenž se leskem skvje,

jak zrcadlo, v nmž posta odráží se sterá,

jak velikánské oko nesmírného zvra,

jenž jako ve jhu býk zí stranou v líném kroku,

že orá zí se celý v jeho istém oku.

Tak na hladin klidné vid na pokraji

postavy rzné, jež se k vod nahýbají,

tvá vedle tváe vid, rzno ve skupení,

jich pohyby i strom za jich zády chvní.

A jako velké brvy tenké pruty ttiny

svým stínem tepou v ela matné lidské stíny.

Tam takové je slyšeÉ hovory a kiky:

„I je to rána, lidé ! Dýchám, bohu díky

;

vždy lekla jsem se, ani nemohu vám íci.

To zrovna pikládat chci — vaím oovici —
a ješt povídám : ,Jdi, dosko, Mano, vedle

se bochník vypji; ted bochník sní se hnedle —
pekli jsme nedávno už z nového — to eknu,

a holka jen vám skoí, jen co k plotn kleknu,

a jako by to bylo te, v tom vkroí táta

:

,Tento se utopil!' tak zrovna. A zas chvátá.

,Kdo?' ješt zeptám se, a více nemohla jsem

vám ani hlesnouti a vykiknouti hlasem,

a polínko vám držím u samiké plotny,

ne a ne piloži; tak strach m pojal notný,

že vypadlo mi z ruky." — Takto mluví jedna

a pozorujíc náhle, že se dívá ze dna

tvá synka jejího, hned obrací se k boku,

a synka štilcem rázným nutí do poskoku.

„Já ti dám rybník! Hajdy, ke kolíbce, hbit!

Vždy vykií si hrdlo doma samo dít

;

nandej mu z trouby kaše! Nesnz mu jí, sice
—

"

a založivši ruce naklonila líce

zas v klubko kmotiek, kde vykládala jiná:

„I je to, bože, s dtmi, sotva vyjdou s klína;

to náš, jen pijde ze školy a pedpis hodí,

ku: .Špatn psal jsi!' a hoch bh ví, kde už chodí,

a koukám — ten tam! Dávno vystydla mu kaše." —
„I tohle máte, kmotro, zrovna jako naše.

A já jen vždycky íkám : andl strážný aby

sám dti chránil vody, lovk tvor je slabý.

A ukažte mi, kde to nebožátko plove?" —
„A tamhle! Nevidíte?" trojí ekli rtové,



1.096 J- Jakubec:

pak soused bodiv rukou zas ji v kapsu schová,

a soud svj vyjaduje v takováto slova:

„Nu utopil se, utopil. To máte snadno,

neb voda nemá trám a má dol na dno.

To máte tak : hoch pkn naváhne se s vorku,

to víte — chtlo se mu koupaC v takém horku,

a naváhne se s vorkem, voda na vor vbhne,
a chlapec zaleknuv se ani sebou nehne,

a vorek už se zvrací, chlapec náhle spadne,
tu lapá na vše strany, podpory však žádné,

o opel by se; padá, chytá se a chytá,

však táhne ho cos dol, jako na dn skrytá

jakási nestvra snad. Inu táhne ho to,

a je to cokoli, a není pomoc proto." —
„Tak slyšíte," zas vedle se hlas mužský zvedl:

„že jen ten Dubák chlapce nevinného svedl." —
„Hm, Dubák! poítám; a nevím, co je pravda,

jak povídám, — e podnt k povídakám zavdá —
nic nevím, a to zrovna, kdy by na tom míst
mn vysázel sto dukát tak pkn, ist,
a dukát jako dukát kulatý a stejný,

bych pravdu ekl, nevím, jsem jen obyejný,
však všechno se mi zdá a všechno podobá se,

že vinným toho všeho — povídám však zase

:

já nevím, pán bh zachra! To, to! Kivdi komu,
však tímhle vším je vinen, jáku vte tomu,

rybnický Pšenika!" — „On!" — „Pravda!" Tak se stídá
hlas za hlasem: „Hle kterak baraišt hlídá!"

A všichni ohledli se, tam kde zpod poklopu
se hlava shýbala, by uhnula se stropu,

jsouc sama pod štítkem zas jako pod písteškem
placaté epice a pod bradou mu ježkem
vous trel zcuchaný, když do výše ji zdvíhal,

a pohyblivým zrakem hluící dav stíhal.

„Vidíte, kterak íhá jako sysel z díry!

Má barák zrovna jako klec na netopýry.

Nu, já vám eknu, že se na pl honu vylinu,

když mám jí okolo, neb cestouli ho stihnu

;

on kouká za lovkem, kroky sítá za nim —
jak povídám: když mohu, radj se ho straním." —
A v tom zas jiný hlavu v právo, v levo shýbá

:

„Já myslím, kmoti, tolik : tady teba chyba,

tam teba chyba. On má sešlý barák pouze,

a jen my baráníci víme, co je nouze. I
Ted musí se tak lovk nad tím chlebem tásti,

a zrakem se víc na nm nežli zuby pásti."

Tu hovor náhle stichnul, nebo nad rybníkem
pllánský Pšenika a za ním žena s kikem
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se hnali zdšeni, ba plazili se více

v žalostném zoufalství tvá sobe skrývajíce.

Muž v nmém bolu klopýtá, však matka bdná
rve sob hlavu, a jak bez rozumu jedná

i volá odhrnujíc vlasy s oblieje:

„Pro rány boží, lidé, co pak se to dje?
Co pak jste dlali, co pak jste udlali?

Kde je mj synáek, kde tvoreek mj malý ?"

A když jí ukázali na ten pedmt tmavý,

tu vykikla a vlasy trhala si s hlavy,

hned do vody se hnala, sotva že ji chytly

sousedky soustrastn a s pomáchanou kytlí

ji vyvedly, co takto lkala zarmoucena:
„A vždy já, kmotiky, jsem penešastná žena,

já bídná osoba. A vždy já musím sob
ty vlasy vytrhat, když pomním na své rob!
Pro pak jste chudáka mi vj^pudili z domu,

že samotinký neml požalovat komu,

sám jako ptáek, jako žebráek se skrýval

a doma místo jenom na mém klín míval."

Tak žalovala kvílíc, ale otec zatím

své ruce sepjav prosil: „A pl statku ztratún,

kdo vytáhne mi dít!" — „Na koské je díe,

kdo pak tam doplave?" tak ozvalo se šíe.

„Vor!" nkdo prohodil. „Vor, kde je vorek? Hbité!" —
„Zachraíite, pro boha vás prosím, moje dít!"

Tak za kiku a náku všechno vorek hledá,

vše ve vod se brodí, po vorku však, bda!
ni památka. V tom nkdo vzkikl z rákosiny :

„Už mám jej; tady je!" — „Kdo?" otázal se jiný. —
„Sem pojte, lidiky! Je tady, plove tady."

Hned lidé sbhli se v to místo do hromady.

Vor pouhý bez Jozy však našli, oblkopili. —
Hle na nm kupa kvt, žlutý a zas bílý

a velké listy rzno spoádané v ladu;

však každého zrak nejdív padl na hromadu,

kus šatu kryje ji — to Jozova je bunda,

a pod ní nco píská. Kdos ji zvolna sundá,

a erná kuata se rozebhla zpod ní

;

užasli všichni kolem: „Ejhle slípky vodní!"

A ten, co zdvihl bundu, zas ji z ruky pustil,

však za kuaty už jen hustý rákos šustil.

„Tak se pec utopil!" kdos povzdechl si z davu.

„Na koskou díru s vorkem!" Otec rval si hlavu,

však matka omdlévajíc div se zdrže dala,

že neskoila v rybník; tak se vola jala,

an pimlouval jí ob as manžel hlasem krotším

:

„Nic nebrate mi, necht, do vody a skoím

!
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To nemže tak bý a neuvím tomu

!

Mj nebožáek bál se, bál se jíti dom,
od vlastní matky prcbnul pro niemnos zlobnou.

A když já už tu drabou blaviku svou drobnou

snad nikdy neuvidím!" Tu též otec zmknul
a pstmi tiskna zraky plakal a tak eknul

:

„A to já nikomu ped bobem neprominu,

že ukradnul mn dít, život mému synu."

Když vidl pak, an s bebu slézá bratr zvolna,

tak zabešila v bnvu duše jebo bolná:

„Te koukej, niemníku, koukej na své dílo !

Bb sám t potrestej, a jeli ti co mílo,

to poslední a ztratíš, vrahu mého syna!"

Tu rybníky níž v oi epici svou šina

jen z lehká zdvíhá nohy, šlape opatrn,

tak jako by bos kráel po ostnatém trne,

však pece plašil žáby pi svém každém kroku,

jež v rybník žblukly vždycky v obloukovém skoku.

Tu vztáhl ruce, které v samomluv hbit

se tepetaly, kie: „Mohu za tvé dít?
Já nejsem žádným vrahem. Vrahem nejsem, brachu!"

Však vida bratra v ústret, ustupoval v strachu,

když pllánský tak volal : „Shote ho v tu vodu,

a nevidím ho více, zhoubce mého rodu

!

Ty zaplatíš mi draho, niemníku, syna."

Však sousedé ho mírní: „Bh ví, í je vina;

vy nezapomete se, kmote, spaste duši,

bh bude souditi, a jemu pomsta sluší."

Tož zatím rybnický, jenž ustoupil až k plotu,

až k baráku, tak zaal psího za štkotu

:

„Poj, snz mne celého ! Poj, utrhni si ze mne,

poj, poj!" A sám již sápal svraštiv elo temné

kl u plotu, jej vyrval a hned prudce vrhnul

vstíc bratrovi, pak také tykový plot strhnul

a kie stale: „Tu máš!" kus za kusem házel,

a pronikavý štkot psa jej doprovázel,

jenž dorážel vždy zubatou svou hlavu klada

na pední tlapky, a zas uskoí, když padá

kus plotu, došku, boudy, trám celé kusy —
pán jeho škube barák jako peí s husy.

1 nastal povyk hrozný z náku, smíchu, láni,

a rybnický jen: „Tu máš!" kiel bez ustání

a dále škubal barák, ped bratra to házel,

a pes jej štkotem svým dále doprovázel.

Tu brati osamotnli, neb v stranu jinou

se všecko obrátilo. Lidé sob kynou

a ukazují níž, kde olšin sazenice
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pes louku ádkou stojí : tam, lile, jalovice

se pase osudná a nyní zdvihne roliy,

natáhne šíj, a již se pletou tyi nohy
k olšince kmitavé, z níž ejhle! vystrena
ní ruka v košili, jež držíc hrstku sena

jím láká dobyte. A když už bylo blízko,

tu ruka najednou se vzpjala nad kovisko
a pstí jiohrozila v elo jalovici,

však pi tom bylo vid také drobnou kštici,

jež vyhýbla se z list — a tu výkik náhlý

se vkol rozlehl, že hned se zpátky vtáhly

i ruka, také hlava, ani po nich vidu,

však hluk a jásot nastal u rybníka v lidu,

a kde se vzal, tu vzal se, v poli nad rybníkem
pojednou Dubák všechny pehlušil tím kikem

:

„Utíkej, Jozo, utíkej !" Tu jako bývá,

když zajíc v jeseni kdes pod mezí se skrývá,

pojednou zaslechne hluk, štkot, napne sluchy

a necít se jistým a jsa pln zlé tuchy

zadními bhy v skok se odrazí jen kmitne,

dvakrát se dotkne pdy, více vzduchem líine —
v tom spadne k zemi, stane na své bhy zadní,

dv kratší visí pod hlavou a sluchy nad ní

jak špiaté dva listy, vidí k hrze, vidí,

jak obstoupla ho v klei tlupa krutých lidí —
cos vtru podobného pronikne ho rázem,

již letí, není vid dopadat ho na zem

:

tak spatil náhle hluný zástup u rybníka,

jak z koví po tyech se tajn nco smýká,

a konec olšinek se Joza vzchopiv letí

sekaje nožkami, a jemu do záptí
ryk nesmírný se zdvíhá, ím dál blíže k nmu:
„Jen za ním ! Chyte, chyte ! Nadebhnte mu,

dív, nežli stihne lesa, v rokli Škaloudovu!"

Tak bylo slyše v ryku jak pi hluném lovu.

A chlapec vida, že je zaskoen i z pedu,

zaúpv jal se za hlavu a vida v sledu

již honce na blízku, zpt pelentil zas k vod,
a pátral po vorku již v rákosí se brod.

„Zachyte, nedejte mu v rybník, Kriste Pane!"

Tak dolehly mu hlasy v ucho polekané,

i slyší opodál: „Sem, Jozo! honem tudy!"

Hlas pozná, vyskoí a znovu napne údy,

jen za tím hlasem jako slepý, hluchý míí
hlas v bhu se mu tese, v hlav mu to víí,

tu v cest strouha — skoil, žbluknul v kalný moál;
a zdvih se oklepal, zrak protel, kvíli poal
jsa mokrý, zablácený a zas kvapil k pedu
a skoro zajásal, neb jemu na dohledu
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tu, ejhle, Dubák, an se v míst rozkrauje
a nadskakuje živ, šourem tlo snuje

blíž k Jozovi a plácá rukou o kolena.

V tom, bda, Joza spatí, kterak nachýlená,

vyzáblá postava se za Dubákem šourá;

tak píšerný to pohled jako na kocoura,

když na vrabce se plíží. A to nemrkaje,

s posupným úsmvem, jenž v chytré líci hraje,

strýc rybníky hle, jako po mouše by lapal,

dla napahoval, hubou na hlucho jen klapal,

jen jeden skok a Dubák úpnliv vísknul,

že opáil to les, však už jej v týle tisknul,

jak kocour vrabáka a píšerné se tulil

rybníky Pšenika, již pes koleno plil

jak hád Dubáka. V tom výsknul Joza taky

a v právo, v levo veda podšené zraky,

odevšad seven letí horem pádem k vod,
a když byl v rybníce, tu jako na svobod
se obrací, však vida za sebou hnát všecky

dál stoupá do vody, jež mu je po pás dtský,
již po hru, po šíj samu, te se na dn smýknul,

a celý zástup za ním žasem, hrzou kiknul,

až kolem po lesích to valn zahuelo,

neb dole na vod cos hrozného se dlo

:

Hoch zmizel pod vodu, a na ní velké kruhy,

jak jeden zanikne, hned kolem nho druhý,

tak jako velká tlama, dáli se jí tráva,

když pežvykujíc klidn sob pochutnává.

Tu nové tleso však rozvíilo vodu

:

rybníky Pšenika se nahýbal až k spodu

svým dlouhým ramenem, a nežli se kdo nadal,

již mokré bemeno v sted lidu skládal,

a druhé odstrkuje kísil hocha hbit,

až s povykem se matka vihla na své dít.

Jak hrdlíce se smála, huíc jako kvona,
když heje kuata, a Joza chápat pona,
když maminka jej zdvihla, v klín jí hlavu schoval

a kolem nohou objal, ruku poceloval,

jež probírala vlásky, hladila mu bradu.

„Tak, tu ho máte!" ekl rybníky a v zadu

si složiv ruce hrd odcházel z jich kupy,

když oboí se na a pede všemi tupí

pojednou vyskoivši matka Dubákova:
„Te pojte také se mnou na dv, na ti slova,

vy starý blázne ! Myslíte, že mám já syna,

byste ho otloukal? Ó, to jsem pane jiná!

Já vámi zatoím, vy starý pletichái!
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Tu kouknte se na nj, naši hospodái

!

On jeden takový, on chce se rovna s vámi.

Vždy jsou vám dobe jeho spekulace známy

;

vydlal na okurkách jednou, potom chodil,

semínka skupoval, pak na buben mlýn hodil,

byl šenkýem a vždycky vydlal si hezky,

a nynko, jak to víte, zašil si aj eský.
Jen pokejte, až sklidí! Škoda na neštstí,

že zstaly mu tam jen pahejly a klestí.**

I áholila hlasn, též se druzí smáli,

když Dubaka proud ei udržuje stálý:

„Tak hledte, kmotiko," díc ona ruce spíná,

„ten starý blázen jak vám mohl zniit syna,

a ješt taky mému chtl by ublížiti!"

Však plláník se usmál: „Dobe dostal bití!

To máte pkné kvítko; on to všechno stropil."

Tu jala synka Dubaka, jenž hlavu sklopil,

když lidé smáli se a máma domlouvala:
„Poj ke mn, synáku, poj! Kdy bych na t dala,

ti všichni sprali by t nejradj." — Však její

synáek spurný, zježený a v oblieji

jak krocan rudý, jako keek rozkasaný,

a nohy jako by mu chtly v rzné strany,

on matku odstril: „Eh jdte, mámo, dom!"
A všichni srden se opt smáli tomu.

Však podál rybnický jen hýbal retem spodním
a mlky, kormutliv stál nad zrcadlem vodním,

zarmoucen poslouchal, jak Dubaka mu lála

i pozoroval trudn, jak se chasa smála,

když s vorku mužové dva nesli utopence,

jejž plovat vidli, i zasípal jen tence,

neb jeho burnus byl to. — Voda z kapes tekla

i z rukáv, a chasa, jež jej dále vlekla,

vždy nadzdvihla jej vzhru, tropila si smíchy,

jak nad nebožtíkem žal projevujíc lichý.

Povzdechnul rybnický a pohled dol noil,

kde na hladin náhle drobný kruh se tvoil,

kruh rozplýval se šíe a v nm jako v kole

tvá vyschlá, zoufalá se objevila dole,

však hned se rozplynula v samé kruhy zase,

v nž od drobné jen kapky voda rozbhla se.

Tu pistoupila k nmu jeho bdná žena:

„Pojd dom, starý, pojd! Je oka dovaena,

máš dla došky, víš to ! Nekoukej tak dol
do vody upen, poj odtud, pjdem spolu.

Budeš si, bloudku, stýska! Dokáš bohdá jara,

a zase budeš sí. Poj, a se hlava stará

ti nezamotá, poj!" A muž se jí dal vésti

OSVÉIA 1886. 11. 70
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jen smutn vzdychnuv : „Mámo!" a zrak utel pstí.

A tu mu v cestu vkroí pUáník tak prav

:

„Nu jen si to tak neber! Vždy máš rozum v hlav!
i je ti líto, že jsi zachránil mi syna?

Pojd, a ti ruku políbí. as su, í vina!

Poj s námi posedt!" Však onen smutn vece:

„Což tob? Syna máš, jsi šasten pece;
však já jsem nešasten a ve všem — vždycky — všude

!

A zstanu již navždy stvoeníko chudé.

To ješt jsem si myslel s ajem naposledy,

nu a jsem hotov!" — „No, no! by ti toho tedy

tak líto nebylo," dí pUáník, „dám tob
v Rybníkách brambor po korci, a konec zlob,

a nasázej si je tam ješt pes rok taky!"

Tu smutn ješt, a mu pi tom svitly zraky,

dí rybníky: „Když, brate, budeš už tak hodný,

na pesrok ne brambor — aj — vidím že je plodný -

aj eský budu sí, a pece pijde doba —
nic nesmj se mi, brate — budem šastni oba."

Již vzdaloval se zvolna zástup od rybníka,

a v jejich stedu Joza, který posud vzlyká.

Co vede si jej matka plna radovánek,

on jako úkropek a jako hastrmánek

jsa mokrý, zablácený ohlíží se zpátky,

a tu vždy piskoí blíž Dubák, vodní statky

a poklady mu nesa, celou otep kvt,
a po jedné je noze Pavla stíhá v letu.

I zstal tu sám opt rybníka brod istý

jak velké oko zem pimhouené místy,

jež chvilku nahlédlo v tvá lidí a jich dílo,

a tak se rmutem lidským na as zakalilo.

Te opt istý zor se v hloubku nebes noí
bez mezí, nesmírnou, kde vná svtla hoí.
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eská inohra.
1'oBuzuje

František Zákrejs.

árodní divadlo koní druhý rok své innosti. Doba píprav, ná-

bhv a prvních úspéchv již ustupuje dob nové a nové vlastní,

stále tžší, naléhavjší a napínavjší práce. Rozvinutý slibný

pracovní progran) vyzývá k ohnivjšímu boji na kolbišti národní

umny a žádá vypjetí všech sil, aby íhající soupe nemohl
jásati. Povinností všech národovc jest, aby tvoili nezlomné šiky

v úsilném pstování národního ústavu, ješt nezloranéjší než posud.

Naše soudnost stopuj povždy psobení jeho s chladnou rozvahou,

ale naše srdce povždy je miluj se vší slovanskou velostí!

V poslední dob vidli jsme v národním divadle pvodní práci

toliko jedinou, a to pohíchu málo potšitelnou. Sestenka, tíaktový

žert od Fr. Rutha, náleží ve dvojím smru mezi pvodní práce imi-

taní : spisovatel nápodobí v ní jednak nmecké, francouzské a domácí

žerty choulostivjšího rázu a jednak v ní jaksi parafrasoval svou tí-

aktovou frašku Olymp. Sestenka oplývá otepanými pomckami dra-

matického švadlenství, a její zápletky jako u Francouz hlavn spoívají

na lžích a lžích a zase lžích. Postavy, které tam pebíhají, padají a

zamotávají se z nepravdy do nepravdy. Sára název kusu není než ne-

pravdou: sestenka, která dj zaplitá, není píbuznou, nýbrž bývalou

milostnicí páné Konvalinková zet Jindicha Vršeckého, do jehož domu
vrazí, aby tam jak svého nkdejšího zbožovatele, tak jeho švakra

Arnošta Konvalinku, ano i jeho tchána Fabiána — a toho nejšerednji—
škodolibou svojí bujarostí do kluzkých situací zapletla. Rozumí se samo
sebou, že se to Konvalinkov manželce Amalii a jejich dcei, Jindichov
choti Elišce, vyzradí a že je s mužskými zle. Tetí 'jednání rádo by uzel

hry rozvázalo, ale nebylo ho ani s to roztíti. Obecenstvo se pi takovém

kousku prese všechnu všednos, ano hrubost dikce trochu rozesmje,

ale domácí Umn pi tom tuze do smíchu není.

A. N. Ostrovského tyaktová inohra Vinní bez viny byla

na jevišti národního divadla v peklade Pavla Durdíka, který eské
obecenstvo s ruskou dramatickou slovesností piln obcznamuje, s názvem

Vinný bez viny dávána. Vinným bez viny jest pedkem Grigorij Ne-

známý, levoboek, což na Rusi znaí lovka bez práva. Zajisté tudyž

ušlechtilou jest Ostrovského snaha psobiti k tomu, aby pastorkové

v jeho vlasti posléz nabyli stejných práv jako rozenci legitimní. A ne-

mén vinnou bez viny jest Lubov Ivanovna Radostová, jež jizlivou po-

mluvou do podezení pijde, že nkolik svých nemanželských dítek

násiln odstranila. V pravd však má jenom jedno dítko, po kterém,

jakmile malou nadji má je najíti, usilovn pátrá a který^m nikdo jiný

není než Neznámý. Ltibov byla (v prvním jednání) svým milencem

Grigorijera Lvoviem Murovem k vli bohaté Ve Iljinišn Ševelové

práv v tu chvíli opuštna, když její a jeho dítko Grigorij umíralo,

a není divu, že se jí následkem toho všeho zmocnila delší nemoc,

70*
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v níž jí nemanželského jejího synáka zcizili a zapeli, tak že jej

(v druhém jednání) za mrtvého oplakává. V té doh pichází k ní

mladý Neznámý, jemuž dobrou službu prokázala, by se jí za ni hru-

bostmi odsloužil; avšak její dstojná dobrotivost jej aspo na as od-

zbrojí, a teprve když Grigorij intrikami hereky Niny Pavlovny Ko-

rintové, ženy to nkolikerým spsobem vinné, v pomluvy o Lubvi jakožto

krkaví matce — vinné bez viny — uví, roznítí se v nm nový,

hnvný odpor proti ní, který nejvtšími pro ni urážkami ped spole-

ností propukne. Matka synem — vinn bez viny — týraná, jak to pro

ni zdrcující! Vše se však objasní, a šastná Lubov na vždy Grigorije,

syna svého, pojímá do náruí. V prvním djství, které se prvnímu

jednání Dumasova Levoboka siln podobá, jest Neznámý díttem,

v ostatních tech již mladíkem ; v prvním djství jest Lubov švadlenou,

a v druhém djství objeví se ped námi pojednou jako slavená umlkyn,
aniž víme, kterak to bylo možná, že se jí ze švadleny, by i vzdlané,

stala; její mateský pomr k Neznámému snaží se nám spisovatel ukryti,

jen aby pozdji projevení tohoto tajemství eífekt zpsobilo : jeho práce

není tedy jednotným dramatem, nýbrž dvojkusým a k tomu nikoli ven-

koncem jasným romanettem, v nmžto však Ostrovský zcela vhodnými

prostedky též ukázal, že pokleslá dívka svou silou, pílí, trplivostí,

laskavostí a dstojným vystupováním nad svou vinu vznésti se mže.
Za vinné bez viny mohou aspo v tom smyslu, jak oni to pojímají,

považováni býti také Arina Galková a herec Sláma (v originále Šraaga),

p. Šmahou dávaný: postavy to básníkem peliv vykreslené. Naproti

tomu mohl snad skutený vinník Murov aktivnji a významnji založen

býti. — Práce Ostrovského není tedy bez vad, ano není bez vad zá-

važných, ale spisovatel položil jakožto realistický dramatik tžišt její

do tendence svojí a do pípadného detailu, ímž jí náležité pouta-

vosti dodal.

Proslulý norský básník Henrik Ibsen uveejnil r. 1876 spolu-

psobením Emmy Klingenfeldové nmecké originální vydání své tragédie

Haermaendene paa Helgeland pod názvem Nordische Heerfahrt a upo-

zoruje v pedmluv na to, že látku k této tyaktové truchlohe ne-

erpal ze zpvu o Nibelungách, nýbrž z norské se zpvem tím spíznné
ságy Wólsungské, a to ješt jen ásten. Protože hlavní základ jeho

básn spíše na rozliných ješt kolujících islandských povstech ro-

dinných spoívá, v nichž pomry a píbhy, které zpv o Nibelungách

a eená sága v obrovských rozmrech líí, velmi asto jenom v lidských

dimensích se jeví, to zajisté velmi výhodn posloužilo básníkov zá-

mru, znázorniti ne germánský svt povstí, ale germánský život ve

starovku. Zpv o Nibelungách pokusili se mnozí nmetí dramatikové

zpracovati, a se znaným úspchem podailo se to zejména Hebbelovi,

Geibelovi a Wilbrandtovi. U Henrika Ibsena slov zlidštlý Siegfried Si-

gurdem, Gnther Gunnarem, Brunhilda Hjordisou a Chriemhilda Dagnou.

Katastrofa jeho hry dá se soustediti do slov: Hjordis zabije Sigurda.

Jak jde a dojde spisovatel k tomuto konci svého kusu?

Ibsenovo dílo, které na divadle našem v pekladu Ladislava

Stroupežnického pod názvem Oernulfova výprava provozováno bylo,

má za djišt severní Norsko v desátém století. Oernulf, zemský starosta
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islandský, chce zkositi sílu mohutného Sigurda, krále námoního, jest

od nho rann a vyslovuje ochotu s ním uiniti pátelský smír : Sigurd
podmínky jeho pijme a slibuje mu nad n hedvábný pláš ; tak se mezi
nima k radosti líbezné Oernulfovy dcery Dagny stane narovnání, a
Oernulf prohlašuje, že jeho, Sigurdem jemu mocn unesená dcera od
té hodiny má tak estn považována býti, jako by Sigurdovi zákonn
byla oddána. Nový spolek má podle Oernulfova pání eliti proti Gun-
narovi, lénníku norskému, který též unesl prudkou, krutou z obího prý
pokolení narozenou Hjórdisu, nynjší svou cho a nkdejší Oernulfovu
odchovanku, zaež tedy Gunnar pokoen býti má, nebo Oernulf pí-
sahal, že se vypraví proti Norsku, aby Gunnara potrestal pokáním
a pomstou za loupež tu, a že díve se zpt na Island nevrátí, pokud

' nevymže na nm oisty. Svobodník Kare pikvapí a vypráví, jaký má
pro obranu svého práva na spolená pastviska nebezpený spor s Gun-
narem, a tento na Oernulfovu pímluvu vádu s Karem dobromysln
koní návrhem, aby kivdy jednoho kivdami druhého za vyrovnané se

pokládaly, ale Hjórdis nechce o smíru s Karem slyšeti, ano dráždí

Gunnara také proti Sigurdovi, a jí tento není lhostejný: „Sigurd,"

dí Hjordis, „jest hrdina velice na slovo braný, a pece vykonal Gunnar
smlejší in, když medvda ledního ped medvdincem zabil," a po-

krauje: „Gunnare, rozpome se, co jsi mn kdysi písahal! — Gunnar.
Nerozvážným byl ten slib. Žádášli, abych mu dostál? — Hjórdis. Do-
stáno musí mu býti, mámeli oba po této hodin ješt pod jednou
stechou žiti. Vz tedy, Oernulfe : chcešli odvetu za schovanku svou,

máš také káti se, že jsi Jókula, otce mého, zabil a všeho jmní jeho

se zmocnil. — Oernulf. Jokul padl v estném souboji ..." Gunnar
se nyní vzpírá zaplati pokutu za únos Hjordisy a rozhnvaný Oei*nulf

tedy prohlašuje: Unesená žena nemá žádného chot, — „Gun?iar

(prudce). Oernulfe ! — Hjórdis (divoce). Vydána v posmch a potupu

!

(Chvjícím se hlasem:) Za to — za to máš pykati!"

A dále ustaliovuje se Hjordisa na tom, že bude od velitele

svého vyžadovati in, jenž jej slavnjším uiní než všechny ostatní

muže. Oernulf uražen Hjordisinou vyhržkou, chystá boj proti ochránci

zpupné ženy této, proti Gunnarovi, ale Sigurd se obtav piiuje,
aby ukonejšil Oernulfa, kterého však zase Kare ku pomst navádí,

nabízeje se, že dvr Gunnarv v noci zapálí, což Oernulf rozhoen
zamítá. Zlé pedtuchy zmocují se jeho srdce; vzpomíná si, jak Hjor-

disin otec Jokul, když jeho rukou ránu smrtelnou obdržel, klesaje

zpíval, že „Jokulova letoros Jókulova vraha všude soužením stíhati

bude." Kolovala povs, že Jokul kdysi svým dtem vlí srdce k sndku
dal, aby jejich mysl zlobnou se stala. Hjordisa, míní Oernulf, zajisté

obdržela patiný díl. Gunnar se vrací, aby Oernulfa se Sigurdem

k sob na hostinu pozval. Hjordis prý se rozmyslila a pustila všecku

hokost mimo. Dobí ti mužové tedy pijmou pozvání, akoli sob nic

dobrého netuší. Tu pináší Oernulfv nejmladší syn Thorolf zvs. že

chce Kare zajati Hjórdisina syna, a spanilomyslný Oernulf hned uzave,

tuto koist mu uchvátiti a syna Gunnarova zachrániti. A Thorolfa posílá

na hostinu ke Gunnarovi. Sigurd vyslovuje manželce obavy své, jež mu
vnukla vzpomínka na hody ped pti roky : tehdy slíbila Hjordis, že
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jen ten bojovník ji obdrží, kdo jejího ledního medvda, silného jako

dvacet muž, xabije a na ramenou odnese ; in ten vykonal Sigurd, ale

zásluhu penesl na milovaného svého pítele Gunnara, který se tím stal

Hjordisiným chotm: Sigurd od Hjordisy za Gunnara považován, zstal

s ní v medvdinci a dostal tam od ní náramek, jejž nyní Dagny nosí.

Sigurdova jemnocitná cho odhodlá se tedy skrýti náramek, a Sigurd

volá ke svým: „Vzhru k hostin do Gunnarova dvora!" Tím koní první

jednání, v nmžto zamlklos rek severních ostrými tahy zobrazena jest

a v nmž pádná slova jak balvany sem tam lítají.

V druhém djství podráždí Hjordis Dagninu žárlivost, vypravujíc,

jak jí krev hoela, když ji v oné tajemné noci souložník její v krunýi
na srdce pitiskl; pi tom hrá si s Dagnou asi jako medvdice s la-

sikou, tak že Dagny ped Hjordisou «hrzu pocítí. Nadejde hostina, pi
níž na vyzvání Hjordisino každý rek vypráví svj nejskvlejší in
hrdinský. Gunnar nezmiuje se o zabitém medvdu, a proto Hjordis

chlubn dí : „Sigurd zápasil proti osmi mužm a byl úpln vyzbrojen

;

Gunnar šel za tmavé noci do mého medvdince, zabil netvora, který

ml síly za dvacet mužv, a ml pec v ruce jen krátký me." Gunnar
tedy shromáždním prohlašuje se za vtšího reka nežli Sigurd, což

tento z pátelství rád strpí. Tu mluví pohrdliv Hjordis o Oernulfovi,

že prý se holedbá slavnjšími skutky, než jaké vykonal; to popudí

Thorolfa k ostrým odpovdem, avšak Hjordis pronese urážku tím vtší

:

že prý Oernulf kdysi v ženských šatech po ti noci s arodjkami
kouzelný nápoj vail, nežli se k souboji s Jókulem odvážil. Thorolf

rozjití se a odchází volaje na Gunnara: „Pokej, až mj otec pijde;

jako mstitel vrátí se do tvého dvora! A ty, Hjórdiso, tš se slovm,

která jsem dnes na behu slyšel ! Tam pravil kdos : Dnešního veera
nebude se Hjordis moci žádným potomkem chlubiti více!" Tím se po-

tvrdí vzniklé podezení, že Oernulf Gunnarova a Hjordisina synáka
Egila zabil, Gunnar plný pomstychtivosti pádí za Thorolem a sekerou

skolí ho. Zde roztržena jest sít zdvodnní dramatikových. Pro Oernulf

Gunnarovi nic o svém úmysle po Sigurdovi nevzkázal? — Thorolf jest

mrtev a otec Oernulf pichází a j)ináší rodim malého Egilka, kterého

bojem ped jistou smrtí Karem jemu strojenou zachránil, na rameni

a dí k Hjordise : „Ted zaplatil jsem pokutu za otce tvého; ted bychom

vru mohli smíeni býti." Byl to s Karem horký boj, byla to dsná
výprava: padlo v ní všech šest syn Oernulfových. Oernulf jest bez-

détek, avšak nikdo nemá o nm íci, že jest zlomen. Splnila se tedy

vštba Hjordisina otce, že Jokulova letoros bude Jokulovu vrahovi

vždy a všude soužení psobiti. A také Hjordis jest pomstna i rouhá

se odešlému Oernulfovi. Tu jeho dcera Dagny propukne, prohlásí

Gunnara za zbablce, prozradí Sigurdovo vítzství nad bílým medvdem,
na dkaz ukáže Hjordise náramek, a Hjordis koní bohaté toto jednání

slovy : „Ted mi zbývá jediný toliko in ješt vykonati, na jeden toliko

in pomýšleti: Sigurd zemiž nebo já!"

Hjordis chce Sigurdv a Dagnin pád, i hledá, kdo by je zniil.

Slibuje choti svému, že bude s ním v lásce živa, že ho v ramena svá

tisknouti bude tak vele a divoce, jak toho nikdy nepocítil, když její

žádosti vyhoví. Když Gunnar jižjiž podléhá, pináší Dagny zprávu, že
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se Sigurd Karovi v boji postavil, aby jeho zárnry pekazil, a Gunnar
jest Sigurdovou šlechetností tak dojat, že se manželinu zámru vzepe.

Tu napadne Hjórdise jiná cesta k jednomu z cíl jejích. Sigurd se na

svobod vyjádil, že si chce za cho zvoliti jenom ženu ne nízký osud

snášející, ale radostn a chrabe do boje spchající
; i)roéež Hjordis

Dagn neblahou myšlenku vnukne, že nejsouc hrdinkou, ale toliko tichou

družkou, Sigurdovi život uinila tžkým a neslavným. Dagny odliodlá

se tedy mimo naše nadání a dosti proti povaze své k tomu, že Sigur-

dovi déle cestu hraditi a tarasiti nebude. Nepipravovaná, tedy ne pesn
dramatická událos nadejde : chtje bý od Hjordisy píznivji posuzován

než posud, vyzná jí Sigurd, že Dagnu pouze ctí a že vlastn miloval

Hjórdisu, ale že ji, ježto se nm a nevlídn k nmu chovala, z pá-
telství druhu svému Gunnarovi popustil. Také Hjordis volá: „Já té

miluji, Sigurde ! Te se k tomu mohu piznati, aniž bych se ervenala;

neb moje láska není smyslná, jak jiných žen ... ne jako cho —
jako Valkyra chci t následovati, tebe k boji a k mužným inm roz-

ohovati, aby tvé jméno široko daleko všemi krajinami znlo!" Ona
nechce ustati, pokud Sigurd na královském stolci nezasedne. On však

hájí právo Gunnarovo i právo Dagnino a ptá se posléze Hjordisy: „Co

bys uinila, kdy bych se stal vrahem manžela tvého?" Hjordis odvtí,

že by nucena byla mleti a nesmla dáti si klidu, pokud by Sigurda

nepipravila o život. „Sigurd (usmívaje se). Dobe, Hjordiso — to jsem

dobe vdl. — Hjordis (nepokojn). Avšak tam to nemže dojíti. —
Sigurd. Tam to dojíti musí. Ty sama vrhla jsi kostky o život Gunnarv
a mj."

Sigurd vytáhne s Gunnarem proti Karovi, ale pak se prohlásí,

že jest mír mezi nima u konce ; nebo Gunnar zabil Thorolfa, bratra

Sigurdovy ženy, a proto vyzývá Sigurd Gunnara na souboj. Hjordis jest

rozhodnuta: „Necha v souboji padne, kdo padne — Sigurd a já z-
staneme pospolu!" Kde, tážeme se nad tímto koncem tetího jednání,

kde zstal Oernulf? Kam zmizel básníkovi pod rukama?

Ve tvrtém djství peje si Oernulf nad hrobem svých syn zemí,
ale báse, již o nich na Dagnino požádání složí, vrátí mu sílu a zdraví,

tak že vytáhne zniit Kára, chtéjícího požárem zniiti Gunnarv dvr.

Dvr vzplane, Egil i Gunnar octnou se v nebezpeí života: Hjordis,

jako divošílenstvím posedlá, nedbá i volá k Sigurdovi: „Pry z tohoto

života, Sigurde, chci té na nebes královský stolec posaditi a sebe samu

tob nejblíž! (Boue propukne.) Slyš, slyš, tam pichází naše družina!

Zíšli erné ty ženoucí se oe, jednoho pro mne a jednoho pro tebe! iNa-

mín luk a spustí stelu.) Nuže, jed poslední jízdu svou!" Sigurd klesá:

„Dobe trefeno, Hjordiso!" Nemohouc žíti se Sigurdem na zemi, chce

s ním Hjordis žíti ve Valhalle. Avšak od umírajícího Sigurda se do-

vídá, že jest kesanem a že pro ve Valhalle místa není. Hjordis vrhá

se do moe, Gunnar a Oernulf se smíí. „Díky tob, Oernulfe," praví

Gunnar vi smílivosti starého reka. ,,A nyní na lodi! Ja popluji

s vámi na Island!" A mohutná truchlohra o Hjórdisin zprvu tlumené,

pak bezohledné lásce k Sigurdovi, k muži nad jiné chrabrému a ry-

zímu, dozní.

O veselém Únose Sabinek, jakož i o Princezn Bagdadské, he
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ped nedávném od našeho jevišt odmítnuté a nyní beze všeho na n
pipuštné, v nížto žena orientáln vzntlá s neoekávanou surovostí

manžela svého zavrhne, s neoekávanou drzostí nejnestoudnjší hanbu

na sebe svolává a neoekávan vzniklou láskou mateskou neoekávan
k rodinnému krbu se vrací, jsem v Osvt již obšírnji promluvil a

mohu tedy k dalším novinkám rychle pejíti.

tyaktovým dramatem Denisou vyšvihl se Alexander D u m a s

syn, autor Princezny Bagdadské, Ženy Claudeovy atd. atd., stárnoucí

otec lidumilných výzv: „Zab ji!" a „Zab ho!", zase na svou zpuchelou
kazatelnu, aby apoštoloval a reformoval. Avšak tentokráte nekáže nám
neúprosn ani „Zab ji!" ani „Zab ho!", nýbrž volá k nám zase jednou

unyle a nžn „Odpouštj!" a „Miluj!" Kázání takové známe velmi

dobe z jeho Polosvta, z jeho Levoboka a nejzevrubnji z jeho Ideí

paní Aubrayové, jež mají podobný obsah a týž smr jako Denisa. Kamil
z Ideí nazývá se v Denise Andréem a Johanka Ideí nazj'vá se v Duma-
sov novém kuse Denisou. Protože pak Dumas k Ideám paní Aubrayové
dle známého svého výroku vzal myšlenku od Krista a formu od Sha-

kespeara, jest dojista nachýlen vyžadovati od kritiky, aby také ped
Denisou sklonila skeptickou šíji, ano snad tím nížeji, že ob hlavní

osoby v této nové he jsou skuten v opravené podob podány : titulní

hrdinka jeví se v ní dstojnjší, jsouc dívkou sice porušenou, avšak

nikoli prodejnou, jakouž jest Johanka, a též André jeví se aktivnjším

a píetnjším než Kamil Ideí. — Mželi si estný muž vzíti za man-
želku dívku, která ztratila est? Tak asi zní zde otázka. Ano, odpovídá

Dumas bez váhání, a lovk, který hlásá nauku, že každá dívka má
právo kupiti svým tlem, nemže jinak ani odpovdti. Nepodivíme se

tedy, že Dumas ani nežádá, by Denisa pimeným projevem nkteré
jiné, veliké duševní stránky své odinila svj poklesek. Ovšem vykoná

Denisa nco : nechce dopusti, aby si Marta, sestra jejího nového mi-

lence Andrea, vzala jejího svdce Fernanda z Thauzettv, a prozradí

své tajemství, že byla matkou nemanželského dítte, jen aby tomu za-

bránila. Le, což její ideál André vyniká ím nad Fernanda? Vždy
André jest estným mužem toliko dle názor módn francouzských, vždy
do nedávná udržoval cizoložný pomr s Fernandovou matkou ! A Dumas
vru nechtl íci : mladý muž, který cizoložil, nemá práva odmítati

satek s dívkou, která mén chybila, která se obtovala milovanému

druhovi, aby mu dodala síly k vítzství v souboji? Jaká to vypo-

ítavá pohnutka k dívímu poklesnutí ! Tedy ne slabost, ne váše, ale

chladná vypoítavos ji zkazila, a pece zstává Denisa v oích Duma-
sových dívkou ideální, velikou! Ješt otázka: byl by si André vzal

Denisu, kdy by dítko, jež mla s Fernandem, bylo zstalo na živu?

Každý myslitel sob zajisté peje, by kterákoli vina hned na této zemi,

v tomto život patinou oistou odinna býti mohla, avšak mželi se

to státi v píin Dumasovy these do takové míry, aby kající dívka na

roven stavena byla s dívkou v boji obstálou, k tomu nech odpoví ženy

pevných zásad. To jejich sociální interes. — Autor pojal do své hry

peliv všechny možné okolnosti, jakéž podobné rodinné pípady pro-

vázejí a jež kusu povšechnjší ráz než toliko francouzský uštdují:

poukazuji na p. k tomu, jak Denisina matka dceino neštstí ped
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otcem tají, který je novým neštstím, totiž satkem se svdcem, na-

praviti chce. Vnitní komposici Dumasovy novinky však vzornou nazvati

nelze : spisovatel provádí nedramatickým, románovým spsobem pe-
líení, jeli Denisa nové lásky hodná ili nic. Naproti tomu jest emeslná
stránka hry, jak u Dumasa vždy, velmi obratn vystrojena. Rozborná
jeho dikce napravuje sic mnoho, co výstední a konfusní filosof zkazil,

dodávajíc osobám dosti valné životnosti ; avšak dikce taková hledí sob
pohíchu povždy poesie co možná nejmén.

Z francouzského repertoáru byl k nám ješt také tyaktový žert

O milion penesen ; Labiche a Delacour líí v nm s menší vtší

psobivostí hon na mladého, vrtkavého, milionem obdaeného ženicha

Morice Duplana. Kandidátkami manželství jsou blondýnka Berta Carbo-

nelová a brunetka Lucie Peruginová. Boj, v nmžto na jedné stran
rodie Bertini a na druhé stran rodie Luciini zápasí, skoní se

zdánliv tak, že brunetky z toho malé potšení míti mohou ; nebo
zvítzí blondýnka. Avšak ani blondýnky nemají pro jásati ; nebo bru-

netka chce podlehnouti, protože svého vítzství nad svým vyvolencem,

šlechetným Duplanovým pítelem, spustiti se nehodlá. Zakládali se veselý

kus na vrtkavosti pední osoby, jako žert O milion, nemže vyzníti

úplné uspokojivým rozluštním, ale tkanivo jeho musí býti násiln pe-
stiženo, jen aby posléze skonil.

Jeden z ústupk, ježto se letní dob inívají, tane posud nad

sesonou zimní: šestidílný balet Excelsior, který složil Luigi Manzotti
a který slovem provází Jaroslav Vrchlický. Cizí název Excelsior byl

zajisté jen hlavn k vli cizímu obecenstvu podržen. Balet snaží se

tancem i veršovanými vložkami zobraziti vítzný zápas svtla s tmou,

ale iní to jednotvárn : nikoli jednotn ústrojuou kresbou, nýbrž volným

svazkem rzných, sob cizích výjev, které nad to nejednou opak toho

dokazují, co by dokázati mly. Když na p. Papin beze všeho vnitního

dvodu umíraje klesá, nebo když Beduíne na poušti karavanu divošsky

ubíjejí, zmocní se nás píšerný hnus, a pozdjší vítzství pokroku nás

málo z ustrnutí líašeho vyruší a spokojí. Avšak první balerina, si. Pal-

trinieriová, je tanenice v pravém a vzácném smyslu, zjev skuten
poetický a poeticky psobiti umjící, a pp. Mošna, Krossing i Brožek

baví neodolatelnou groteskní komikou, výprava .jest skoro venkoncem

bohatá, lesklá i velice vkusná : širší obecenstvo plní tedy hojné budovu,

kdežto uvdomlejší kruhy oekávají, že z letních výjimek nebude celo-

roní nebo víceleté pravidlo inno a že radji zavedeno bude rychlejší

tempo v pelivém uvádní na prkna cenných novinek netoliko cizích,

nýbrž pedevším i domácích, jak toho vyžaduje heslo zlatého chrámu:

Národ sob. Hry lehího rázu budtež odkázány do druhého eského

divadla, jehož brzké zízení nezbytnou nutností se jeví.

Bylo národnímu divadlu radno, by poádalo njaký cyklus her.

Aby se zvolily kusy pouze jednoho dramatika, nebylo by snad ani

vasné ani úspšné, avšak mohla by se dávati ada pvodních, vážných

i veselých dramat z domácích djin v tom postupu, jak události v dra-

matech zpracované asov po sob šly. Tím bychom nabyli jakési

domácí dramatické djepravy, z níž by pak zásobeny býti mohly diva-

delní vlaky, mající zajisté vznešenjší úlohu než jezditi na Excelsior.



1110 F. enský:

Vedle toho zbylo by dojista ješt dosti místa pro starší kusy našich

autor, kteí národním divadlem posud na jevišt uvedeni nebyli.

Naši pp. režisérové pracují ve svém oboru s úspchy velice chval-

nýrai, a naše síly herecké dobývají sob nadáním a pílí velmi velého
uznání. Tak vynikli zvlášt pp. Seifert, Slukov a Bittner v Shakespea-
rov Juliu Caesarovi a p. Mošna v Molirov Lakomci.

Koním otázkou: jak dlouho bude ješt divadlo Brnnské ekati
na vydatné pispní? Zachrame a povznesme je!

erstvé rovy eské.

Píše

setník prof. Ferd enský.

Prant rhvostek. — Ant. Pastriiek. — Liudv. Kr.^us. — Jan Deeolda. — Frant. Heyduk.
Fraiit. Šiináek. — Vend. GrOnwald. — Jos. Ježek. — Leop. Geitlei. — Frant. Tesa.

Jo8. Kouba. — Jakub Škoda. — Jiti Czarda. — Fr. Kotek.

/li a sklonku minulého roku (dne 16, listopadu) zemel jeden z nej-

JV intelligentnjších našineckých léka, dr. František Chvoste k,

^ vrchní štábní léka a pednosta posádkové nemocnice ís. 1. ve

I

Vídni. Narodil se r. 1834 v Místku na Morav z nemajetné rodiny

' emeslnické a byl odchovancem Vídenského vojenského Josefina

za tch dob, když tam slovutný Duchek, Pitha, Ludwig, Spáth a Stellwag

vdám lékaským vyuovali. Byv povýšen na doktora, po boku svých

uitel stal se na Josefinu docentem pro vnitní nemoci, pak assistentem

a pozdji mimoádným profesorem jako nástupce Duchkv, když tento

byl povolán na universitu Vídenskou. Když pak na poátku let sedm-

desátých ministerstvo Kuhnovo zrušilo Josefinum, Chvostek byl peložen

do posádkové nemocnice ve pedmstí Alšovském, kde po celou adu
let v oddlení vnitních nemocí velmi blahodárn psobil a vedle toho

obšírnou soukromou praxi, hlavn v nemocecb nervosních, vykonával.

Zvlášt obracel zetel svj k elektro-therapii, v níž se dodlal výsledk

nejskvlejších. Náležel k nejpednjším diagnostikm své doby. Nejvýše

však proslul u diagnostickém seznání dvou nemocí, choroby žaludení,

eené gastritis submucosa phlegmonosa, a ídké jiné nemoci, totiž ze-

šedivlosti míchy v pátei, nazvané poliomyelitis anterior acuta, ímž
jeho jméno navždy zstane zaznamenáno v djinách lékaství. Též jako

lékaský spisovatel byl zesnulý velmi inným. Napsal dílem esky
(v asopise léka eských) dílem nmecky (v Schnitzlerov Medici-

nische Presse, v Monatschriít a j.) více než sto lékaských statí, jejichž

ocenní arciC nepísluší nikoliv nám, ale asopism odborným. Pro své

zásluhy byl trnácte dní ped úmrtím mimo adu povýšen na vrchního

štábního lékae, což jej již churavóho náramn potšilo. Chvostek byl

i upímným vojákem a milákem dstojnictva našeho. Velkolepý prvod
pohební dne 18. listopadu byl toho nejvýmluvnéjším svdkem. Dopro-

vodil jej na poslední cestu ohromný poet generál, dstojník, všech
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vojenských léka Vídenských a veliký poet léka civilních. Zvnlý
náležel k echm ve Vídni nejuvédomélejším, nezapíraje nikde a nil-dy

svou národ iios. Krátce ped jeho onemocnním jednáno v íšském
ministerstvo vojenství o znovuzízení Joseíina, jelikož od jeho zrušení

ve vojšt vojenských léka stále se nedostává. A tu Chvostek mél
pevzíti profesuru pro vnitní nemoci a kliniku. Bohužel se toho ne-

dokal, byv osudem píliš záhy vyrván z našich ad —
Touze tém dobou, co na starobylém Vyšehrad ustlali Františkovi

Douchovi k vnému odpoinku, byl v Kelci na Morav ve vší tichosti

pochován Antonín Past mek, mladý muž, kterému sotva nkolik
krok bylo dopáno uiniti na dráze literární, do nhož však veliké

nadje pro budoucnost jsme skládali. Vystudovav vyšší gymnasium
v Olomouci pod Janem Kosinou, dal se na studium právnické a

jako student psobil horliv mezi krajany moravskými, tak že nebylo

v dalekém okolí podniku vlasteneckého, aby se ho Pastrnek nebyl

súastnil, vítán jsa všude jako eník nadaný a obratný. Po dvou letech

studií právnických umela mu matka, a to bylo píinou, že pestoupil

do theologie. Nešastnou náhodou vymknuv sob nohu, poal churavéti

a zemel po desíti msících dne 29. íjna 1884. Psal pilné novely,

feuilletony do rozliných asopis politických a také do Brnnského
Obzoru pod pseudonymem Javorský a Malina. —

Dne 1. ledna 1885 v Arku v jižních Tyrolích dokonal pedasnou
pozemskou pou dr. Ludvík Kraus, docent na universit eské. Na-
rodil se roku 1857 v Turnov, studoval na Vídenské polytechnice,

pestoupil pak na universitu a byl r. 1878 na doktora íilosoíie povýšen.

Roku 1881 jako docent habilitoval se na universit a již téhož roku

uveejnil své pednášky, jež ml v královské eské spolenosti nauk.

První jeho vtší dílo, které i v nemoci proti zákazu lékaskému do-

hotoviti se snažil, zstalo nedokoneno. Chrlení krve uinilo konec

nadjnému životu mladého muže. —
V kláštee Tepelském dne 8. února zesnul v Pánu Jan František

Desolda. Narodil se r. 1811 ve Švihov, vstoupil do ádu premon-

strátv a byl od r. 1849 profesorem eské ei na vyšším gymnasiu

v Plzni a pozdji také editelem téhož ústavu. Po Sedlákovi a vedle

Smetany Desolda náležel k tm vzácným našincm v dobách národního

probuzeni, kteí v poloponmilé tehda Plzni mezi eskou mládeží na

ústavech nmeckých vlasteneckou uvdomlosC znan rozšiovali. Lite-

rárn psobil hlavn jako pekladatel klasik (rozmluv Platonových

Faidon, Protagoras, Eutyfron v bibliothéce peklad klasických) a jako

spisovatel a pekladatel knih katolických (Svatyn Siónská a jiné modli-

tební knihy, knihy šestery svatého otce Zlatoústého o knžství). Když

r. 1862 umel rektor u sv. Jií na hrad Pražském Innocenc Frencl,

vydavatel bible eské, Desoldovi byla svena další redakce toho díla

(od seš. 21., knihy Moudrosti), které roku 1863 dokonil. —
Dne 14. února po krátké nemoci zemel František Heyduk,

bratr našeho básníka, c. k. komisa na odpoinku. Narodiv se r. 1823

na Richmburce, studoval v Litomyšli, stal se r. 1850 aktuárem pi
vyvažovai komisi a r. 1855 aktuárem pi okresním úad Mladovožickém.

Když pak se organisovala okresní hejtmanství, dán na doasný odpo-
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inek a vyuoval po njaký as na vyšší hospodáské škole Táborské
zákonm o hospodáství. Jako spisovatel vystoupil do veejnosti r. 1853
etnými pojednáními o vyvazovacím zízení v Pražských Novinách (za

redakce Šestákový). Pozdji s obzvláštní zálibou vnoval svou prázden
studiím domácího djepisu a pomocných jeho véd, topografie a archaeo-

logie. Všímal si piln památek starožitných, o nichž pod pseudonymem
Richmburský v asopisech popisy uveejnil. Podával do asopis také

lánky životopisné a historické. R. 1868 pevzal redakci Úedního listu

hejtmanství Táborského. Za posledních let shromažoval materiál k n-
kterým topografickým monografiím, jmenovit k topografii okresu Mlado-
vožického. —

Hlubokým zármutkem naplnila všecky eské kruhy katastrofa,

která dne 5. kvtna vyrvala nám velezasloužilého a neúmorného publi-

cistu Františka Ši máka, majetníka knihtiskárny, knihkupectví a zá-

vodu nakladatelského. Narodil se r. 1834 v Labském Kostelci, studoval

v Praze, a již jako studující psával do Zlatých Klasv a do Pražských

Novin pod pseudonymem Vojtch Blá k. lánky jeho již tehdáž nesly

se dvojím smrem, ukazujíce k praktickým otázkám hospodáským a

k docílení národního i domácího blahobytu, jakož i k výhodám spolo-
vání. Roku 1857 za nejtužší politické reakce založil asopis Posla

z Prahy, jenž desetkráte za rok vycházel. S rázností jen charakterm
nejenergitjším vlastní jal se provozovati intensivní agitaci k zakládání

záložen za píkladem Delitsch-Schulze-ovýra, a to s úspchem tak roz-

hodným, že od tch dob tyto blahodárné ústavy po echách i na Mo-
rav zkvétají spsobem nejutšenjším. Vbec dlužno považovati Šimáka
za pedního zakladatele a nejhorlivjšího organisátora našich záložen.

Roku 1863 promnil svj asopis v týdenník, vnovaný záležitostem

politického a pospolitého života, hospodáství polnímu a domácímu,

emeslm, obchodu a spolkm, zvlášt smru praktického. Nový Posel

našel záhy všude vdného tenástva a také spsobilých spolupracov-

níkv (Kodym, Fr. Špatný, Fr. Cyr. Kampelík, A. Studnika). „Sna-

žením, prací, vytrvalostí a stateností (tak asi stálo v Šimákov
programu) máme se domáhati práva a svobody, skládajíce kámen za

kamenem na budovu, která se má pnouti k obloze na znamení vítzství

narodv, s výsosti trnu k dílu povolaných. Ti jsou vci podmínkou
života našeho a budoucnosti naší, jednota, vzdlanost a zámožnost.

Nutnoli každému národu, aby trojici tuto ml stále na zeteli, jest to

tím nutnjší u nás, a to z mnohých píin. Pozorujeme pedevším, že

vlas naše skoro kolem obklíena jest zemmi nmeckými, že iní polo-

ostrov v moi nmeckém. Pirozená snaha Nmc byla od vkv a jest

posud, aby území své zaokrouhlili a zboili baštu slovanskou, které

my od ctaletí hájíme. Abychom ji uhájili i na vky píští, abychom

pdu tuto udrželi Slovanstvu, jehož vtví jsme, k tomu nevšedních sil,

k tomu jednoty jest potebí. Bez vzdlanosti, bez vdomí o pomrech
politických, státních a spoleenských, bez touhy po zámožnosti a blaho-

bytu nemže se udržeti pravá svoboda. Jen tam, kde jest obanstvo
duševn vyvinuto, a kde chová vedle duševního kapitálu i kapitál hmotný,

jen tam pojištna jest dstojnost a neodvislos obanská
;
jen tam rozumí

se právu a spravedlnosti
;

jen tam mže kvésti a požehnání množiti
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svoboda." Roku 18G4 vedle svého asopisu uvázal se v redakci politi-

ckého žurnálu Národ, již skoro dv léta vedl. Po zaniknutí toho listu

vnoval se opt výhradn Poslu z Prahy, jejž vydával tyikrát a

pozdji šestkrát za týden, a jejž po nkolika letech promnil v poli-

tický denník (na konec s názvem eské Noviny). R. 1883 vzdal se

vydávání svých Novin, které s Pokrokem splynuly, a vnoval se vý-

hradn innosti nakladatelské a knihkupecké. I vyšla z jeho tiskárny za

dobu pomrn velmi krátkou mnohá skvostná a nákladná díla obrázková
(na p. Hrady, zámky a tvrze v echách, Ebersv Egypt, Rusko slovem
i obrazem, Sborník ilustrovaných román, Plavba Vegy kolem Asie
a Evropy, echv Vácslav z Michalovic, Heydukova báse Za víru a
volnos, Kvítí z ruských luh a mnohá jiná) a vdecká (Kottv esko-
nmecký Slovník, Historie literatur slovanských, Zengrova a echáova
Fysika, Encyklopedie pedagogická, Odborná pathologie a therapie a j. v.).

Roku 1882 založil Jarý vk, asopis obrázkový pro mládež, a o rok
pozdji pevzal ve svj náklad Svtozor s Bazarem, jejžto se snažil

pivésti k veliké dokonalosti. O sob vydal nkteré svoje brošury,

listy a úvahy, z nichž na pedním míst jmenujeme : Židovská otázka
a národ eský, Cesta k zámožnosti pro jednotlivce a celý národ. Vláda
nminy v eskoslovanských krajinách naše vina. —

Známý pedbeznový vlastenec JUDr. Vendelín Grnwald, po-

slanec na snmu zemském a bývalý poslanec na íšské rad, zesnul

v Pánu na Smíchov dne 23. máje, doživ se vysokého stáí 73 rokv.
Narodil se v Dolních Bežanech roku 1812. Odbyv studia na gymnasiu
a na filosofické fakult v Praze, oddal se na právnictví a za tím úelem
odešel do Vídn, kde njaký as v kancelái dra. Míihlfelda praktikoval.

R. 1848 stal se docentem obanského zákonníka v jazyku eském na
universit Pražské. Le nemaje nadje, že se stane ádným profesorem

a jsa mimo to v nemilosti, že byl pedsedou eskomoravskoslezského
spolku, majícího za úel pouovati lid eskoslovanský ve Vídni o vý-

znamu konstituce, obrátil se k advokátství a stal se na poátku roku

1854 advokátem v Budjovicích. Literárn inným býval již ped r. 1848
zejména v asopisech Kvty a Vela, ukládaje tam všeliké drobnjší
stati a pojednání. O sob poal r. 1853 vydávati Právo ddické podle

obecného zákona obanského s výkladem a úvodem. Ale dílo to zstalo
nedotiskem. Vyšel pouze sešit první. —

Dne 19. kvtna zemel v Libochovicích c. k. notá Josef Ježek,
v 37. roce vku svého. Narodil se roku 1848 ve Staré Lomnici na
Jiínsku, vystudoval v Jiín a Praze, po emž praktikoval v kancelái

notáe B. Guldenera, básníka Sofonisby. Pozdji sám stal se notáem
v Polici nad Metují, odkud z ohled zdravotních byl peložen do Li-

bochovic. Náležel do ad mladší naší spisovatelské generace, vystoupiv

r. 1870 ponejprv jako básník v almanahu omladiny eskoslovanské,

v Ruchu, kde nkolik drobných l)ásní svých uveejnil. Pozdji pispíval

etnými pracemi do Svtozoru, Pichlovy eské Vely, do Humoristických

List, do Paleka a jinam. Roku 1880 vydal o sob své povídky a

humoresky pod názvem Ve snu a bdní. Také o vcech juridických

psával svého asu do Právníka. —
V Heiligenstadt u Vídn dne 2. ervna dokonal v mužném vku
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nadaný a vynikající jazykozpytec dr. Leopold Geitler, profesor slavi-

stiky na universit Záhebské. Narodil se r. 1847 v Praze, vystudoval

ve svém rodišti a s obzvláštní zálibou pstoval jazykovdu pod profesory

Hattalou, Kvíalou a Ludwigem, po emž v tch studiích pokraoval
ve Vídni pod Miklosichem, Mllerem a Boilerem. Uenou svou roz-

pravou O stavu a nejnovjších pokrocích srovnávacího jazykozpytu
(v asopise es. Mus. r. 1873 pag. 39 a 148), v níž zvlášt o method
Schleicherov podrobnji se rozepsal, habilitoval se za docenta srovná-

vacího jazykozpytu na Pražské universit, a téhož roku vydal své

znamenité, obšírné dílo Fonologie starobulharská se stálým zetelem
k litevštin. Mladý, sotva 2tíletý slavista rázem vstoupil dkladným
spisem svým v první adu žijících jazykozpytc slovanských. Hned potom
za pomoci Svatoborovy cestoval po Litv. Výsledek té cesty, kterou

popsal v naší Osvt (r. 1874 pag. 477 a 568), vydal r. 187 4 s názvem
Lithauische Studien. Téhož roku byl jmenován profesorem slavistiky

na universit v Záhebu a lenem akademie jihoslovanské. O rok

pozdji procestoval Srbsko a Macedonii a pozdržel se njaký as na

hoe Athos. Výsledkem druhé této cesty byla studie nadepsaná Poetické

tradice Thrakv a Bulharv (r. 1878), v níž se snažil objasniti neroz-

luštnou posud záhadu sbírek Verkoviových. V ronících 1875 a 187G
List íilologických a pedagogických Geitler napsal obšírnou uenou
rozpravu O slovanských kmenech na u. Když se poala zizovati samo-

statná universita eská, mladý náš uenec byl vybídnut do Prahy; ale

nepijal toho povolání. Úmrtím Geitlerovým vdecká naše literatura

ztratila jednoho z nejsnaživjších, z nejuenjších svých dlníkv. —
Emeritovaný uitel na vzorní hlavní škole v Praze, František

Tesa, umel dne 18. ervna ve vku 67 let. Narodil se r. 1818
v Dub v bývalém Prachensku, pišel r. 1839 do Prahy, kde nabyv

uitelského vysvdení pro tehdejší tvrtou tídu, stal se poduitelem
u sv. Jiljí. Tesa již tehda vedle bratí Bakorv, Vine. Bíby a n-
kolika málo jiných byl jedním z nejliorlivjšich vlasteneckých uitelv,

kteí vdomí národní a vzdlávání píliš zanedbané mateštiny mezi

svými svenci vytrvale a odhodlan siili. Roku 1848 povolalo jej

ministerstvo do Vídn, aby pracoval o plánu k reorganisaci školství

národního. Vrátiv se do Prahy, byl jmenován uitelem v Budi, jak se

tehdáž první eská hlavní škola v Praze nazývala. Vedle svého uitel-

ského povolání Tesa byl také velepilným a zasloužilým spisovatelem

pedagogickým. Zvlášt o vyuování názorné získal sob platných zásluh.

Byl redaktorem Posla z Budce (r. 1848, po odstoupení Franty Šumav-

ského od redakce), obrázkového asopisu pro mládež, Komenského
(r. 1865) a Budeské zahrady (r. 1869). Pispíval peetnými lánky

didaktickými do všech tém našich asopisv uitelských. Do Školy

a života jakož i do Sborníku uitelského napsal obšírný svj životopis

pod názvem Ze starého denníku uitele Zkusila. O sob vydal nkolik

školních spis mluvnických a pravopisných. —
Dne 27. srpna zemel Josef Kouba, vysloužilý profesor eské

vyšší reálky a bývalý editel prmyslové díví školy v Karlin, maje

vku svého 68 léta. Kouba náležel již ped rokem 1848 k nejuvdo-

mlejším našincm. Psobil drahné let jako profesor v Praze a v Karlin
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co nejhorlivji. Byv ped nkolika lety za píinou pílišného školského

namáhání rann mrtvicí, musil se vzdáti uitelství. Literárné inným
byl hlavn jako upravovatel spis pro mládež, jichž za jeho redakce

v letech šedesátých a sedmdesátých mnoho svazk vyšlo.

Na Morav smrtí pedasnou odat nám velezasloužilý pedagog,

zdárný syn svého národa, Jakub Škoda, editel gymnasia Perovského,

jenž po krátké nemoci v nejmužnjším vku dne 28. íjna 1885 život

svj dokonal. Narodil se r. 1835 v Poátkách, studoval na gymnasiu

Jindichohradeckém, po skonených studiích na íilosotické fakult Pražské

stal se roku 1857 supplentem na gymnasiu v Chebu, pak v Litomicích
a po roce uitelem na gymnasiu v Jindichov Hradci, kde po devt
rok zdárn psobil. Roku 18G7 byl ustanoven za profesora pi eském
nov zízeném gyjnnasiu v Olomouci a odtud r. 1870 povolán za editele

nového gymnasia Perovského. O rozkvt ústavu toho dobyl sob Škoda
zásluh nehynoucích. Ústav jeho piinním byl rozšíen na vyšší gym-
nasium a vyšší reálku. Vedle toho piinil se i o zízení jiných škol

v Perov, o zízení zemské stední školy hospodáské, dtské opatrovny,

prmyslové školy pokraovací a mšanské školy chlapecké i díví. —
Pilná byla literární innosí zvnlého. Již jako profesor v Hradci

Jindichov se zálibou zabýval se studiemi ei a literatury francouzské

a pod pseudonymem Jak. Poátecký peložil etné divadelní kusy

z íranštiny na jazyk eský
;
jsou to : Sardouv Pelikán a Bodí venko-

vané, Dumasv Levoboek, Girardinova Pokuta ženy. Doktor Robin a jiné,

které až posud udržují se na repertoáru divadel eských. Školní litera-

turu prospšn Ouoiiatil írancouzskou gramatikou a francouzskou knihou

uební ; ta i ona byla ministeriem vyuování schválena za uebnici do

stedních škol. Ped svou smrtí chystal do tisku francouzskou skladbu

na základ skladby eské složenou. Též v rukopise zstavil mluvnici

jazyka latinského. — Škoda byl pro svou milou, líbeznou a vlídnou

povahu vbec milován i požíval vážnosti také u svých odprcv. Stu-

dentstvu byl otcem starostlivým, a etní jeho žáci jsou mu díkem za-

vázáni. On za n platíval školné, on je odíval, on je stravoval, ve své

šlechetnosti zapomínaje i na sebe i na svou rodinu. Pro své o msto
zásluhy byl Škoda zvolen estným mšanem staroslavného sídla ZefO-

tínv, a proto také mstská rada Perovská na útraty obecní vystrojila

mu dne 30. íjna dstojný prvod pohební.
Velenadaný odborník v nemocech ušních a nosových MUDr. Jií

C z a r d a zemel dne 6. listopadu v Praze, maje teprve 34 léta vku
svého. Letošního roku byl se habilitoval na eské fakult lékaské.

I pinesl k vli získání materiálu uebného veejnosti nemalou ob,
zídiv svým nákladem soukromou nemocnici a ambulatorium, kde etní

nemocní zdarma rady a pomoci nalézali. Czarda byl i pilným vzdla-

vatelem eské literatury lékaské (Odborná pathologie a therapie, as,
eských lékav). Jméno jeho známo jest i v cizin z vdeckých prací,

napsaných jazykem francouzským, vlaským a nmeckým.
Dne 10. listopadu zemel v Praze ve vku nejmužnjším žurnalista

František Kotek. Narodil se r. 1841 v Pardubicích, studoval na gym-
nasiu v Králové Hradci a na právnické fakult v Praze. Ale nedokoniv
studia vstoupil r. 1866 do redakce asopisu Politik a stal se za doby
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nejkrutjší persekuce jejím redaktorem. Stál nkolikráte ped soudem
i vyhnul se žalái jen odchodem do Švýcar a pozdji do Paíže. Po udlení
amnestie r. 1870 vrátil se do vlasti a vstoupil do redakce Pokroku,

kde až do své smrti setrval.

O zemelém spisovateli Jakubovi B. Malém pojednáme ve stati

zvláštní.

O pouti.

'n modrý šat a ona šátky šedé,

jdou pospolu, druh družiku si vede,

hoch starší jest, as o pl hlavy vtší,

a jí drobounká postava zas svdí.

A že je pou, jdou kolem plných stan,

jdou koupit sob nco z marcipánu,

vše na tu vracejí i na tu stranu,

až myslivce ml on a ona pannu.

Jsou šastni. H, až jiné pijdou asy,

kdy nachem vzplane tvá a sluncem asy,

až budou chtí — zda štstí na n seká?
on panenku a ona mysliveka.

Adolf Heyduk.

Mateská e.

flak horoucn lnu k ei matky svojí,

^^mé chudé péro nevyjádí slovy —
\však vidl jsem, že pod rodnými krovy

jen ona srdce zoufalá již hojí:

že v našem tžkém, srdcervoucím boji

za dtskou krev a otcv drahé rovy

jen ona do žil zápal leje nový,

a útchou je v naší práce znoji.

Já poznal kdysi, slyše kmety v poli

pt dumu tklivou o pradávném dji,

jak velké šumí v ei naší boly.

Te, kdy mé dít touto eí jásá

a žvatlá sladce, blažen se chvji —
vždy vidím pln, jaká je v ní krása!

Karel V. Rais.
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Ultima Thule.

Itima Thule — zem poslední

ve vlnách stojí, menší se, a mizí . . .

Te naposled k ní ješt pohledni,

pak dále zas, do zem cizí, cizí

!

Ultima Thule — žití mého máji,

ty zlatá dobo písní, sn a bájí,

než navždy zajdu v cizím, dálném kraji,

ped zrakem mým se ješt pozvedni!

A nech mne sníf svou nhu veškerou,

ty první pelud a tužeb roje,

lesk bájí, vzatý dtskou povrou
a první, první oklamání moje !

1 první lásky sladké, tajné žely,

ten žití úsmv, slzou obemželý,

tím dej, by city ješt jednou vely,

než navždy v chladný hrob se uberou!

Oj, divno, bože : laje v hrudi led,

a probíhá jí pramen, mocn šumí.

Strnulý, písný vyjasnil se hled

a s ela prchly stíny pochyb, dumy.
I rostou kídla nadpozemská duchu,

hlas dávno zašlý znovu zvuí v uchu,

a minulost zas v starém žije ruchu,

jak ped léty, dnes opt — naposled.

Slyš mládí mého hlas . . . tak jasn zpívá,

tak dojemn a zvolna, tichounce,

až posléz v nápv uritjší splývá,

a kolébavkou zvuí lehounce.

To matin hlas. — Slyš . . . „Osielo dít .

Hle, spánek chytá modrá oka v sít —
spi, tiše spi — tvá matka konejší t,
žij, hraj, bud vesel, šasten bez konce

!

Ultima Thule — dále, beze stop

se loka nese . . . plavec ticho stojí,

on vnoen ve sny dávno zašlých dob

zapomnl na vše, i na boles svoji.

Ultima Thule — s bohem, drahá zem

!

Tvj vánek, který tiše ted a jemn
jak pozdrav nebes donáší se ke mn,
kéž slétne jednou i v mj chladný hrob

!

Aug. E. Mtižik.

OSVTA 1885. 12.
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Samohrady.

Román

od

Vácsiava Vlka.

i>ífc^^2_L (Pokraování.)

t
koli bylo v pokoji úplné ticho, pece se Lahodovi podobalo,

že poslední slova jeptišina zanikla v jakémsi ohlušujícím lo-

mozu. Neve sluchu svému utkvl na ni široce otevenýma
oima. Když neodpovídal, Methodie po nkterém okamžiku sama
zase perušila mlení.

„Již tedy zde bude s pánem bohem —

"

Lahoda ji mocn chopil za ruku.

„Co myslíte?" vyhrknul. „Co jste to pravila?"

„Že odcházím —

"

„Od nás? Ze Selanky?"

„Již se tu dobe beze mne obejdete," odvtila Methodie, vymkla

mu zvolna svou ruku a couvla na krok od postele.

„Co pak vás odsud pudí?"

„Velebná matka posílá m jinam —

"

„Z jaké píiny?"
„Ona má zajisté dobrou píinu — na mn jest pouze, abych

poslechla."

„Snad jste to zde již nemohla vydržeti?"

Na toto podotknutí Methodie neodpovdla slovem, jen sebou

maliko pohnula — však Lahoda ihned vidl, že pronesl nco velmi

nerozumného a nešetrného.

„Prosím vás," obracel honem, „promite mi — mla jste se

mnou tak dlouho andlskou trplivos — a já jsem jak omámen —
pichází mi to tak neoekávan — — Což jste již opravdu na cest

od nás? Nadobro? Pro jen tak náhle?"

„Jednám jen podle uložení —

"

„A pro jste mi všecko do poslední chvíle utajila?"

„Sama jsem díve nieho nevdla. Teprve v tu hodinu mi bylo

ohlášeno — po telegrafu —

"

„Pro pána boha! Snad bych vás již neml ani uvidti?"

Methodie mlela.

„Vracíte se do Prahy?"

„Ne — zstanu v míst."

„V Samohradech?!"
„V zámku."

Lahodovi se ponkud ulehilo.

„Na delší dobu?" pokraoval ve svých otázkách.

„To arci nevím," pravila Methodie, — „jak mi bude rozkázáno — "

„Nkolik dní to pece potrvá?"

„Nepochybn."
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„Není mi možno, abych se s vámi teí louilj" dí Lahoda po-

hnutým hlasem. „Vy jste pro mne tolik uinila, a já nemám slov,

abych vám dkoval — jsem tak velikým dlužníkem vaším, a neznám

ani ješt spsobu, jak se odvditi, pokud to aspo možno —

"

Methodie vlídn potásla hlavou.

„O tom ani neteba mluviti —

"

„Prosím vás," vpadl on jí hned zase do slova, „slibte mi, že

vás ješt vidti budu, než odsud odejdete, i kdy by se to zas náhle

státi mlo! Podejte mi na to ruku!"

Uinila mu po vli.

„Hlete — jakouž bych já ml ped vámi ješt skrývati slabos! —
hlete, slzy derou se mi do oí . . . Nomohuli vyjáditi, co mám na

srdci, nedomnívejte se, že bych necítil, ím jsem vám povinován ..."

„Je to velmi nepatrné — " chtla opt Methodie s jasným po-

hledem namítati.

„Vedle mé matky jste vy má nejvtší dobroditelka!" pokraoval

tiše Lahoda. „Jako jí mám i vám za svj život dkovati — —

"

„Kdež pak mn!" Dkujme bohu, že dosud pomohl. On také dále

pomže a brzy vám úplné zdraví navrátí. A takž — pochválen bu
Ježíš Kristus!"

Pokývla na pívtiv hlavou — a odcházela. Polekal se, ustrnul —
vždy jí vlastn posud nic neekl ! Chtl ješt nco promluviti, ale hlas

mu nadobro selhal. Než odkašlal, Methodie tichým, spšným krokem

vyšla z komnaty.

XVI.

Když onehdy podotkla: „Sotva to bude ješt týden trvati a ne-

bude nás tu potebí," nemocný vybral si z toho jen, že mu slibuje

brzký obrat k lepšímu, ale nevstoupil mu tehdy ani potom na vdomí
druhý význam jejích slov: že se tu její pobyt chýlí ke konci. Te po-

jednou jí tu již nebylo.

Byl touto událostí nejen pekvapen, ale zrovna pepaden — a

pepadení rychle konilo tžkou ztrátou. Když se ohledl kolem a v duchu

si ekl, že Methodie sem již nepijde, bylo mu, jako by celý dm náhle

byl zpustnul. Ano v první chvíli ovanul jej pocit, jako by bylo zby-

teno, co se dlo a ješt díti má k jeho vyváznutí z nemoci . . .

lun, na nmžto plul morem života, byl se roztíštil, a on v di-

vokých vlnách nad bezednou prohlubní krut zápasiv s hrzami smrti,

konen pece zas vyváznul. Byl zachránn — kterak se tomu nera-

dovati? Ješt ped hodinou byl tak spokojen; nedlal nových plán,

nemyslil na budoucnost, ale pate na zlatý pruh sluneních paprskv,

které jedním místem žaluzie do komnaty vnikaly, a naslouchaje lahodným

hlasm kos a drozd, kteí venku v závodu zpvného ptactva vítzn
vynikali, byl jako ovanut perutmi nového štstí, jež po trapných zkouškách

opt k nmu se vracelo.

A nyní? Všecko se zmnilo. Ptal se sám sebe, na by se ješt

mohl tšiti, a pojednou nic takového nikde nespatoval. Na poátku

71*
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nemoci své byl se dsil pomyšlením, jak dlouho v tomto pokoji bude
vznn: nyní blížila se doba jeho vysvobození, ale kam odtud ml
spchati? Do Prahy? Na tu vzpomínal jen s odporem, i když dovedl
už slen Blankové a panu Dominoví také v myšlenkách se vyhýbati.

Mezi známé? Odpadli mu nadobro od srdce. K svému povolání? Pozbyl
k nmu chuti. Ke knihám? Nevábily ho více. Na cesty, vidt nový svt?
Cítil se i ve starém nyní jako v chladné, nepíjemné cizin . . .

„Zstanu tady, v Samohradech," hledl se z neutšených cit
svých vyprostiti. „Nyní tady bude nejkrásnji; užiju zde jednou do sytá

první zelen, jarního rozkvtu. Ona zde bude také — velkáli pak
prostora nás dlí?"

Nevelká ovšem — ale po tom, co bývalo, když Methodie tu žila

jen k vli nmu, po tom je navždy veta! . . Nkdy snad ji z daleka
uvidí, nkdy snad ji náhodou potká, ale to vše bude již jen jako
letem — již se rozešli, už to náleží jen minulosti, že tu byla jeho
pomocnicí a tšitelkou, v budoucnosti každá chvíle pinese jen vtší
rozdlení — Methodie jednoho dne zmizí i ze zámku, ze Samohradv,
a pak jí pro nho již nebude na svt . . .

Pravda — však mohloli vše vbec jiným spsobem skoniti?
Dnes na to nebyl pipraven, že Methodie již odejde, ale i jinak bylo

by k tomu došlo za nkolik dní. Rozlouení musilo vždy nastati, ne-

bylo mu vyhnutí. Methodie nebyla paní své vle, byla jeptiškou. Kdy
by nemusila prost poslouchati cizích rozkaz, byl by se odchodu jejímu

bránil, byl by ji zdržoval, byl by prosil: „Neodcházejte ješt! Stála

jste pi mn v nejtžších mých hodinách, vaše spolenost posléze byla

mou jedinou potchou a slastí — jak bych dále bez ní obstál, nedo-

vedu sob pomysliti. Vás už mi nikdo nenahradí — jen s vámi mohu
se ješt ze života radovati, opustíteli mne, pozbude pro mne pvabu
a vnady, stane se mi prázdným a smutným, nebude, eho bych v nm
ješt pohledával ..."

Byl by se chopil její blahodjné ruky, nebyl by si ji dal vymknouti,

nebyl by ustál ....
Ano, kdy by Methodie nebyla jeptiškou — —
V tom sebou Lahoda trhnul. Malé leknutí projelo mu tlem, však

nepocházelo od žádného zevnjšího úinku na sluch nebo zrak jeho.

Mlo píinu vnitní. Mžikem projela mu hlavou myšlenka, která se

slovy jen zdlouha dá povdti.
I když jeptiškou jest, nebylo by pece možno — ? Nebylo by

lze odstranit i takovou pekážku? Ó bože, kdy by zbývala njaká na-

dje, kdy by se našla néjaká cesta — !"

Lahoda se všecek vzcliopil. Nyní pece již ohrady klášterní nejsou

tak písné, tak nepestupné a neproniknutelné, jako bývaly, nyní návrat

z ehole do svtského života již nenáleží k pouhým nemožnostem —
a kdy by Methodie mohla i chtla odložiti roucho mnišské — —

Nedomyslil. Neuritá tucha jen jako mimo letíc zavadila o jeho

leb, a zpsobila v celé bytosti jeho hluboké, ale tiché a blahé otesení.

Jak to vysloviti, co se s ním v ten okamžik stalo? Bylo to náhlé a

pronikavé, jako by se ho dotkla elektrická jiskra, jakýsi sladký blesk.

Vstoupilo mu to do hlavy, jako by byl požil zázraného léku, který
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proniknuv rázem do každé kapky krve plašil od nho všecku mdlobu,

všecku tesknotu a rozmrzelos, a pivádl duši jeho v radostné vy-

tržení , . . Anebo snad v jeho srdci v ten okamžik vypuel onen

aloový kvt, který se u lovka již opakovati nemže,* ve kterém celý

život vrcholí a kterým osud každého navždy jest rozhodnut a zpeetn? .

.

Opojné vytržení trvalo jen kratikou chvilku — ale v té se s naším

rekonvalcscentem opt stala veliká promna. Jako by byl z posupného,

pustého údolí, plného záhubných sráz, propastí a moál vystoupil

na temeno horské, a ped jeho pekvapeným zrakem se v slunením
jasu v ší i dál prostírala utšená krajina, pravý kousek pozemského
ráje. Trna blažeností tkal oima po tomto netušeném, luzném, arovném
obraze — vždy to byla nová jeho budoucnost! . . .

Všecek do sebe pohroužen odpoíval na loži tiše a bez pohnutí,

jako by dímal. Teprve dr. Ludikar vyburcoval jej z libého toho polosnní.

„Nevábí vás to již také ven?" pravil vcházeje. „Pekrásn se

tam udlalo. Nikdo by dnes neekl, že ješt na verejšek napadalo po
kotníky snhu. — Pan architekt Hodan vzkazuje vám tisícerý pozdrav;

pijel zase na nkterou hodinu, zastaví se u vás pozdji — nyní pro-

chází se s rodinou po parku, a jeden pres druhého vyslovují pání,

abyste už jen byl mezi nimi."

„Ale tady v dom —
" prohodil Lahoda, „víte už co se stalo?

Sestra Methodie —

"

„Jest u nás."

„U vás?" ptal se živ lékárník. „Ne v zámku?"
„Do zámku pjde. V tu chvíli však eší s mou paní velice ne-

snadnou záhadu: jaký k tomu vybrati oblek."

„Odpuste, nerozumím vám —

"

„Ponvadž musí odložiti svj odv klášterní — —

"

„Odložiti?!" zvolal Lahoda.

„Ze zdravotních ohledv — a jenom na as."

„A mže to býti?"

„Nešlo to bez velikých dispensí. Byla o to dnes vymnna ne-

jedná depeše, také mezi naším knížetem a Pražským arcibiskupem.

Jeptiška má do zámku pijíti v obleku, v nmž nebyla u žádného ne-

mocného ; k tomu zde mimo svtský jiného nenajde, a ponvadž na

ni v zámku chvátají, nezbývá jí než aby si nco vybrala ze šatstva

mé ženy."

„Prosím vás," ptal se Lahoda po krátkém pomlení, „iní to

ráda? . .
."

„Myslíte, jdeli ráda do zámku?"
„Také . .

."

„Ta otázka i mne nad míru zajímá, však netroufám si nic jiného

íci, nežli že ctihodná sestra ochotn poslouchá rozkazu své pedsta-

vené. Ale od svého eholního roucha se odlouiti pichází jí velmi

za tžko — o tom mám od své manželky bezpenou zprávu."

Lékárník opatrn se ohlednuv požádal doktora, aby zavel dvée
do vedlejšího pokoje.

„Pro pak do zámku zrovna ji povolali," jal se potom zticha

tázati, „pro ne druhou?"
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„To má ovšem podstatnou píinu," odtušil Ludikar. „Víte, že

dcei našeho knížete, hrabnce Treulandové, stonal a zemel jedináek

touže nemocí, která i vás tolik potýrala. Sestra Methodie byla v tžké
té dob jeho opatrovnicí. Toho se hrabnka dovdla teprva zde a teprva

pedevírem, naež bez prodlení jeptišku zde na Selance navštívila. Od
té doby poád jen ji chce míti u sebe."

„Pokejte — nyní sob vzpomínám, co jsem od Methodie slyšel

v první chvíli, když jsem ji zde uvidl . . . Hned v Praze prý se

domnívaly, že jsou volány ke knížecí rodin ..."
„Domnní toto," prohodil pólo ped sebe doktor, „pohnulo asi

pedstavenou kláštera, že sem zrovna sestru Methodii vypravila — do

jejího rodišt."

„Jakže?" žasnul Lahoda. „Methodie pochází odtud?"

„Zde prožila svj mladý vk."
„A mn ani slovem o tom nehlesla!"

„Mn také ne. Vdl bych o tom tak málo jako vy, kdy by ji

nebyla má Božena na první pohled poznala, jakožto svoji dávnou

pítelkyni."

„Hned na poátku? A pro vy jste po tu chvíli pede mnou
mlel? Pece jste hned tehda se nabídl vyšetiti a dokázati, že je to

dívka z dobré rodiny!"

„Vy však jste na mé nabídnutí odpovdl: ,Není teba' — a od

té doby se podobná e mezi námi neobnovila."

„V em já jsem byl, dobe víte," pravil na svou omluvu lékárník.

„A vy jste teba ml i jinou pohnutku této vci se nedotýkati? Bu
jak bud, dnes není snad už nic na závad, abychom se ku své tehdejší

ei vrátili?"

„U mne nic."

„Povzte mi, prosím, zdali se vše potvrdilo, o em jste mé tehdy

ujišoval?"

Doktor vážn zavrtl hlavou.

„V jedné vci byl jsem na omylu," vece. „Pravil jsem, že

i jeptišky, jako naše dv, musejí sob do ádu pinésti, z eho by

žily, a že to tedy nejsou ženštiny docela chudé, které by pak jen

z nouze konaly ctnos —

"

„Pravil jste to proti mým poznámkám, o kterých jsem já sám
brzy nejlépe nahlédl, jak byly pošetilé. Chceteli tím naznaiti, že se

Methodie narodila z chudých rodiv —

"

„Ne, tak by to nebylo s pravdou — naopak narodila se z rodi
zámožných —

"

„Kteí bez pochyby už nežijí?"

„Matka drahn odpoívá pod zemí, otec je pro tento svt jiným

spsobem pochován ..."
„Vy jste tedy s osudy jejími do podrobná seznámen!" dí živ

lékárník. „Bud!te tak dobrotiv —

"

„Odpuste," vpadl mu Ludikar, „s jejimi osudy nikoli, a bych

o to opravdu stál —

"

„Vždy jste podotknul, že v ní vaše paní cho poznala svoji

dávnou pítelkyni —

"
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„Ano, a když se tu nyní po kolikaletém úplném rozlouení opt
shledaly, nešlo jí na rozum, jak se z nkdejší sleny Vrbické mohla
státi jeptiška chudé, obtížné ehole, i toužila zvdti, co se s ní dlo
od tch dob, kde cesty života jich se rozdlily. Hned v první den ji

za tou píinou navštívila; mluvily mezi tyrma oima, však sestra

Methodie ze svých píbh samodk ani slova nepovdla, a mé žen
se na míst vidlo nevhodným, tak brzy ji k tomu vyzývati. Až pozdji,

myslila sob. Zatím to, co jsem od ní o rodin Vrbických uslyšel, vzbu-

dilo i ve mn takovou zvdavost, že jsem o ní hledl od zdejších lidí,

pedevším od svého tchána, nabyti bližšího pouení. A tu jsem se do-

pátral vcí, které Božen, když provdavši se za mne na dlouhá léta

odtud odešla, zstaly nepovédomy, nyní však jí teprve braly chu, aby

se Methodie na minulost její dotazovala."

„Ta minulost jist byla bolestná a smutná?"

„Bohužel nemžeme o tom pochybovati, když víme, co potkalo

jejího otce. Tak ubhl týden a druhý, Božena s velebnou sestrou astji
se vídaly, jednou dvakrát se minulých dob maní dotkly, ale pak hned
zase couvly a od nich se odvrátily, tak že se jim posud nedostavila

hodina, kde srdce srdci v pátelské dvrnosti se oteve a ze zkuše-

ností svých nieho nestají, teba byly sebe bolestnjší."

„Vrbiky — Vrbiky," opakoval si Lahoda. „Musí tomu být už

hodn dávno, co ta rodina zde nežije : nepamatuji se, že bych to jméno
zde byl nkdy zaslechl."

„I mn se dlo podobn," pravil Ludikar. „Zdejší obyvatelé ne-

mli dlouho žádné nové píiny mluviti o rodin, která se odsud asi

ped osmi roky vysthovala a ve vzdáleném svt po všelikých pohromách
zanikla. Ale kdy by nyní už byli zvdli, že dcera Vrbického opt se

tu octla — —

"

„Tedy to posavad nevdí?"
„Krom rodi mé ženy. S nimi uzaveli jsme, že ped jinými

o tom pomlíme a že to jen ctihodné seste na vli ponecháme, komu
by se chtla projeviti —

"

„Ale vždy pece astji vycházela a pi tom ji také jiní vidli?"

„Nkteí vidli ji na potkání, mnozí vidli ji v kostele, ale

byla vždy zastena závojem, pod kterým byste vlastní sestry nepoznal,

nemluv ani o šatu eholním, nad njž nemže býti dkladnjšího pe-
strojení. Z tch, kdož ji ped lety znali, do dneška s nikým krom
nás a manžel Drahorádových nemluvila. Mezi úednictvem, které se

tu od jejich as skoro veskrze zmnilo, vím zatím o jediném muži,

v nmž se aspo srdce hnouti mlo, když jí zas jednou byl zcela na

blízku —

"

„Chcete íci, že — že ml — že byl —

"

„Do dcery Vrbického zamilován, po uši zamilován. Tak mi to

sám ekl, když jsem s ním zapedl hovor o Vrbických. Oaa byla tehdy

ješt tak mladá, že se ledva poínala v pannu rozvíjeti ; a láska jeho

byla zpedu beznadjná, nešastná, ponvadž se ani prozraditi nesmla:
mezi knížetem totiž a Vrbickým vzplanulo tehdy prudké nepátelství,

a tak ovšem nemohl knížecí úedník s rodinou Vrbického se pízniti."

Lahoda poslouchal tuto e s utajeným dechem.
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„Mžete mi sviti, kdo to jest?" ptal se potom.

„Jenom pod písnou peetí. Je to týž pán, o nmžto jsem so

vám jednou už zmínil, jak si vzal umní lékaské v nevážnos a stále

mu odporouí, aby se dalo naložiti do láku —

"

„Ani onehdy jste mi osobu jeho blíže nenaznail."

„Nuže — ale jen vám do ucha: je to náš pan dchodní Pe-
lunka."

„Ten?" divil se Lahodn. „Vždy má už vk, že by mohl spíše

býti jejím otcem !"

„Inu, tehdy ml dobe dvakrát tolik let jako ona, však srdce

jeho bylo mladé a jaré i pozdji ješt. Povídají o nm — i když on

pi tom sedí, — že tu po dv desítiletí nebylo na blízku hezké a zá-

možné sleny, pro kterou by se jeho srdce nebylo roznítilo. Avšak
zálety jelio vždycky se ním pohatily, tak že jest po tu hodinu svo-

boden. Trochu na každý spsob již zkysnul, ale nechtl bych se sázeti,

že již docela na to nepomýšlí vstoupiti do stavu manželského. Když za

rozmluvy naší pišel na Libuši Vrbických, neobyejn se rozehál.

Koistil jsem z hovornosti jeho a vyptal jsem se na vci, jichžto bych

se tu od nikoho jiného nedopídil. Pan Pelunka tu ze všech úedník
nejvíce let strávil, míval o tom dobrou povdomost, co se v zámku dlo
a co na p. Drahorádovi zstalo tajno — a když roztaje, psobí mu
rados, mželi vám ukázati, že na každého všecko ví. Kdo se koli

za ei namane, on jest ihned hotov povdti vám o nm celou kro-

niku, zvláš mželi pi tom bližního svého vzíti na vochliky. Já jsem

se s ním velmi dobe bavil."

Ludikar povstal.

„Snad nechvátáte?" zvolal Lahoda jako polekán. „Vždy jsme se

nedostali k nejdležitjšímu —

"

,.K lékaské prohlídce, ovšem," vece doktor. „Hned k ní pi-

kroíme."
„Ne, ne, — já myslím k tomu. abyste mi vyprávl o rodin

Vrbických ! Toho mi nesmíte odpírati — ani toho odkládati, já bych

nedokavostí nevydržel! Radji mne dnes necht beze všeho léení —

"

„Nebude tak zle. S lékaskou prací jsme hotovi za nkolik minut,

a za tvr hodiny vám toho napovídám — —
„Již bute tak hodný, vymte si na to aspo celou hodinu, abyste

pokud možno se mnou sdlil všecky podrobnosti, které jste nasbíral!"

Lahoda prosil tak opravdov, že doktor vypravování své již naped
dle obšírnjšího plánu zosnoval.

XVll.

„V sousedství Drahorádova mlýna," poal, „staí lidé pamatují

pilu, po které te už není stopy. Ta od starodávna patila Vrbickým.

Když se tetí desítiletí našeho vku schylovalo ke konci, jednou po

dlouhých deštích udala se nad zdejší krajinou prtrž mraen ; spoustami

vod nejen eka náhle vystoupila ze beh, nýbrž strhaly se také hráze

velikého knížecího rybníka Slatiny, který nedaleko odsud — asi pl
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hodiny za Podboany — na vysoin se prostírá. Divoká zátopa za-

chvátila mimo vše nadání také místa, kam prve voda nikdy nedosáhla,

i zpsobila nevídanou zpoustu; mlýn se v nkolika hodinách stal polo-

viní troskou, však ješt mnoliem he vedlo se píle, která i)Ovodni

od strhaného rybníka se valící byla zrovna na rán : s hroznou rych-

lostí bylo staré stavení docela znieno, pilaka s malým svým dítkem

nalezla v nm hrob, muže jejího sice vychvátili okamžité zkáze, ale

za nkterý den podlehl i on smrtelnému poranni, jež utrpl v zápase

s rozpoutaným živlem.

Z celé rodiny zstal na živu jediný hoch, Vácslav, který, když se

záhuba píihnala, nebyl doma nýbrž ve mlýn u Drahorád. Poruiiíkem

sirotka stal se ujec, také pila, ale na panství Radimském. Jmenoval

se Blanka. Vzal hocha k sob na vychování. Ml sám také nkolik
chlapcv ; nejstaršího slíbil Radimský hrab podporovati ve studiích,

budeli se dobe uiti. S tím práv Vácslav chodil do Radimské školy,

však mnohem lépe prospíval než on. Když malý Blanka ml odejíti do

škol Pražských, Vácslav tolik žadonil, aby také studovati sml, že po-

runik prosbám jeho neodolal; ddictví jeho — pozemky, které ke

zniené a více nevystavené píle patily — prodal Samohradské vrcli-

nosti a stržené peníze obrátil na vzdlání nadaného chlapce. Nelitoval

toho. Z Vácslava stal se velmi dobrý student a záhy sám si pomáhal
dále, kdežto mladý Blanka i pi hrabcí podpoe s knihami to nikam
pivésti nemohl, po nkolika tídách jim vale dal a k obchodu se

obrátil. - Neho si pejete?"

„Odpuste," ozval se rozpait Lahoda, „nechtl jsem vás vyru-

šovati, ale to jméno — Blanka — —

"

„Pipomíná vám jméno umlkyn, jež nyní tak asto ítáme?
Totiž my na venkov ítáme, vy v Praze ješt astji vyslovujete.

Vedlo se mi zrovna tak, když jsem jméno Blánkovo prvn slyšel."

„Nepochybn však ob jména spolu nijak nesouvisí," prohodil

Lahoda.

„Souvisí co nejtsnji. Nebo slena Blanková nemá své jméno

od nikoho jiného, než od toho Blanky, bez nhož by se náš Vácslav

Vrbiky sotva byl z Radiniské pily do hlavního msta dostal. Vychva-

lovaná umlkyn mla by se správn psáti Blanková, ale dost divno,

že se nepíše Blancová, když matkou její byla Francouzka. S touto

Francouzkou mžeme se ostatn zas vrátiti do našich Samohrad. Made-

moiselle Henriette Kutscher pišla sem s mladistvou knžnou Lydií, když

se tato za knížete Felixa provdala. Tím asem Vácslav Vrbiky byl už

nkolik let v knížecích službách
;
poal svou úednickou dráhu na Sam-

burském panství v Šumav, potom jej peložili sem, a slen Henriette,

která se tšila ze zvláštní pízn knžniny, zalíbil se mladý, hezký

a spoádaný muž tak, že by byl poteboval jen hlesnouti, a ona by

mu byla srdce i ruku darovala. Však on zpsobil jí a tuším i své

vrchnosti nemalé pekvapení : zajel si na svatbu do krajiny Šumavské

a pivezl si do Samohrad kvetoucí žínku, z vážené statkáské rodiny,

roztomilou, tichou, dobrou paní Josefinu, která vedle všech vjHiorných

vlastnosti mla i pojištné vno, na postavení a pomry manžela jejího

bohaté."
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„A slena Henrietta?"

„Slenu Henriettu ve vynikajícím galanterním krám Pražském
poznal nadjný obchodník Blanka i zahoel k ní tak prudkou láskou,

jako ve známé písni vévoda Betislav k spanilé Jitce. Byl velmi šasten,

když náklonnost jeho optovala a když si ji za nedlouho vedl k oltái.

Ovšem ani jeho obloha nezstala vn blankytná; po nkterém ase
pivedla mu madame malinké dvátko žádajíc, aby opuštného siro-

teka pijali za své, že se jí pak v asté manželov nepítomnosti

nebude tolik stýskati. Dvátko bylo sice jako jeden z nejlíbeznjších

Amorettv, a Blanka žádosti své drahé polovice neodolal, nicmén vzaly

tím pvaby a radosti jeho manželského ráje tžkou újmu a škodu.

Njaké drobné spolenice byl by rád madame pál, ani proti cizímu

dítti nebyl by hrub inil námitek, ale že malá Helenka nebyla paní

Henriett tak cizí, jako ped svtem dlali, to jej práv málo tšilo.

Abychom zase k rodin Vrbických pišli : když po nkolika letech

vrného, spokojeného manželství bylo paní Josefin celé její vno vy-

placeno, ráda tomu pisvdila, aby užili píležitosti vhod se nasky-

tující a najali sob od knížete Podboanský dvr. Tam se tedy od-

sthovali se svou malou Libuškou, která jim ze tí dítek jediná zstala

a jak otci tak matce byla nejvtším pokladem.

Zbaviv se všeliké odvislosti poal Vrbiky nový život. Do jeho

domu picházelo ron více knih a asopis nežli sem do knížecího

sídla. Prohlašoval se za nepítele starého copu a šlendriánu, horlil ve

všem pro pokrok; v hospodáství svém zavádl šmahem novoty, i takové,

ke kterým ani knížecí ekonomie se odhodlati nemohla. Dtkliv povzbu-

zoval také rolníky v celém okolí, aby se nedrželi jen pedpotopních

zvyklostí, alebrž hledli nabyti pro svou potebu lepších vdomostí
a užívali jich k žádoucím opravám. Pjoval knihy každému, kdo jen

ísti chtl; pi tom nešlo mu pouze o vci hospodáské, nýbrž také

o lepší národní a obanské uvdomní a vbec o vzdlání, osvícení

a povznesení našeho opoždného pohorského lidu. Byl dobrý vlastenec

a jadrný demokrat. Kde mu jen bylo lze, ochotn poradil a skutkem po-

mohl, asto také pokáral a vyplísnil, všady jen ku pedu pohánl. Ovšem
to nešlo ani zdaleka tak rychle ku pedu, jak by sob byl žádal. Lid,

takovým vcem prve neuvyklý, namnoze ani nechápal dobrých jeho

úmyslv; utvoil si o nm soud, že jest to sice tuze hodný pán, ale

k emu je nabádá, že jest vtším dílem zbytené, marné, podivínské

ba pošetilé. Nejradji byli by k nmu vesniané chodili na radu jako

k advokátovi v etných rozepích a soudech, které tu vede soused se

sousedem, ano bratr s bratrem nebo syn s otcem výminkáem ; když

takovým poádn vyinil, pro se mezi sebou pátelsky nesrovnávají,

oni o jinaké jeho dobré pouení málo stáli.

Bedlivé oko mly na poínání Vrbického tehdejší politické úady

;

bylo to za nejtužšího Bachova absolutismu, a Podboanský nájemce

vedl sob tak, jako by poád trval rok tyicátý osmý. Ani se tím

hrub netajil, že jest demagog, mluvil lidem o jich právech, kázal jim,

aby jeii inili práv a pak nikoho se nebáli, jednou i podal stížnost

na etníka, když se proti vesnickým lidem dopustil kiklavého pehmatu,
líebylo pak již o nm arci pochybno, že je lovk rebelantský, státu
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nebezpený, zvlášt když u nho pod záminkou všelikých zábav bývaly

asté schzky, pi kterých se docela pravideln zpívaly vlastenecké

písn. Vážnému pokynutí nebyl pístupen, malým oplétáním s úady se

nedal zastrašiti, a tak bylo tém jisto, že díve i pozdji ubhne
v tžší káze trestající spravedlnosti.

I v Samohradském zámku zavládla proti Vrbickému záhy ne-

libost. V tak blízkém sousedství knížecího sídla ml sob vésti tišeji

a skromnji, kdy by ani nebyl býval panským úedníkem a nyní

panským nájemcem; však on dlal hluky a fuky, jako by tu široko

daleko byl jediná vrchnost. Celé jeho vystupování bylo jako odsuzující

kritikou namíenou proti nedávné vlád a posavadní správ knížecí.

Opravy, pokrok, vlastenectví, svoboda, osvta, obanská práva i etná
jiná hesla, jež tak asto pronášel ped lidem sotva z poddanství a

roboty propuštným, budila zde proti nmu podezení, že se z nho
vyloupnul šarlatán, neli dokonce frajmaur nebo karbonár. Od bývalých

kolleg jeho v knížecí služb bylo mu konené dáno na srozumnou,
že jasný pán s ním není spokojen.

,Mám zde od Jeho Jasnosti v nájmu dvr,' dal on v odpov,
,ale nemám zde v nájmu ani lásku k vlasti ani lásku k lidu. Komu
pak se patí, aby tu byl nejvtším vlastencem, aby tu nejvíce inil

pro blaho lidu? Nikomu jinému, nežli panu knížeti, který jest k tomu
již rodem svým povolán a od boha tak pehojnými prostedky obdaen,
že mže za jeden rok tisíckrát více dobrého vštípiti nežli já nepatrný

lovk za celý svj život
!'

Knížeti i knžn se každé podobné slovo doneslo s hojným pí-
davkem, zvlášt ponvadž Vrbiky mezi panským úednictvem, a sice

u samého jasného pána ml odpovdného nepítele. Tím byl dr. Ale-

xandr Stern, který sob u vrchnosti své dovedl získati zvláštní oblibu.

Jak se praví, dobyl nejprve mocné pízn knžniny, která prý odtud

vzala poátek, když mladý Stern v pítomnosti Její Jasnosti se slenou
Henriettou rozmlouvaje ukázal, že dobe umí — francouzsky. Jest to

velmi pravd podobno. Ostatn ml dr. Stern píjemný zevnjšek a

uhlazené mravy, uml k panstvu pronášeti nejlichotnjší pochlebenství

a zase blýskati se svými všestrannými, nevyerpatelnými vdomostmi,
svou neomylnou moudrostí, uml si bhem asu zjednati povst muže
ve svém oboru nad míru vzácného, zrovna zázraného.

V povahách jeho a Vrbického byl takový rozdíl, že jeden ke

druhému od samého poátku cítil nechu, která tím vzrostla v záští,

že jako Vrbiky byl vrný syn svého národa, tak ze Sterna vždy mlu-

víval nadutý Nmec, který k lidu eskému neml než posmch, potupu

a pohrdání. Proto se mezi nima piházly nejednou ostré ptky už

v té dob, když Vrbiky ješt byl úedníkem knížecím.

Zjevný pak a bezohledný boj propukl mezi nima, když se u nás

politická soustava zmnila, absolutismus konstitunímu zízení ustoupil

a do obnoveného snmu eského vypsány první volby. Jako jinde byl

ovšem i zdejšímu okresu navržen kandidát z Prahy od národních d-
vrník ; ale záhy se proslýchalo, že se i dr. Stern hodlá ucházeti

o mandát, ano že dovedl knížete Samburga k tomu nakloniti, aby jej

pi tom celým svým vlivem podporoval. Když se tato povs zaaU



1128 V. Vlek:

rozliným spsobem potvrzovati, Vrbiky — jsa vbec mužem srdce —
napsal Jeho Jasnosti obšírný list, ve kterém svými nejmocnjšími dvody
ke knížeti promlouval a nejvelejšími prosbami jménem ubohé matky

vlasti jej zapísahal, aby se v této rozhodné chvíli nedával jinou cestou

než eský lid, aby za píkladem slavných pedk a za píkladem vla-

stenecké šlechty u jiných národ svatou jeho vc uinil i vcí svou,

aby se jako jeden z pirozených vdc postavil ped jeho šiky a vedl

je do nadšeného zápasu za novou šastnou a slavnou budoucnos mi-

lované otiny a jejích syn, kterým již tolik bylo petrpéti.

Tklivé jeho prošení, napomínání a varování mlo na vznešeného

aristokrata arci jenom ten úinek, že se ho tuze nemile dotklo a jen

více ješt jej jjohoršilo na národního pemrštnce, který jej kantoroval,

svým slovem jej pedlávati chtl. Vrbickému se na blouznivý dopis

nedostalo jiné odpovdi, nežli že etní podízení knížecí na všech

stranách nepokryt pracovati poali pro kandidaturu dr. Sterna,

v nmžto kavalír vidl mže výteného, pro mandát znamenit spso-

bilého.

Kostky byly vrženy, roztržka hotova. Utvoily se tu dv strany

:

panská, za jejíž hlavu byl pokládán sám kníže, a národní, v jejíž elo
se postavil náš Vrbiky ; obé na sebe ím dále tím ohnivji dorážely.

Na stran národní ostatn všechen ohe pocházel od Podboanského
pána; bez nho bylo by se mezi lidem, volebnímu potýkání naprosto

nezvyklým, velmi poídku našlo tch, kteí by byli mli tolik samo-

statnosti a odvahy hlasovati proti volmožnérau, vhlasnému, vysoké

vážnosti a úcty požívajícímu knížeti Samburgovi, jehož jménem velcí,

malí úedníci všechen svj vliv ve prospch dr. Sterna vynakládali.

Proti tak mocným odprcm ml Vrbiky práci nad míru ne-

snadnou. Celé týdny zabýval se skoro jen volbou, nešetil nákladu,

sil ani zdraví, a pece i jeho nejlepší pátelé myslili, že všecko na-

máhání jest marné, že vítzství Sternovo jest tak jako jisté. Vrbiky
však neustával, inil až do poslední chvíle, co bylo jeho možného —
a teprve v poslední chvíli se pihodila vc, která Sternov volb roz-

hodné uškodila, za to však se Vrbickému pozdji spolu stala pvodem
velikého neštstí.

U dr. Sterna byl tu zrovna v ten as návštvou mladý píbuzný

Osvald, který tu na eském venkov sice buršáckou uniformu odložil,

ale buršá^ké ei a spsoby podržel. Jel se strýcem také do msta
k volb. V hostinci se s nkolika nejlepšími dvrníky práv dobrou

snídaní posilnili, když se tam mezi etné hosti dostavil také Vrbiky.

Bylo mu jíti kolem stolu dr. Sterna, který v ten okamžik platil

svj úet.

„Lžíce, vidliky a nože si hned seberte," promluvil Osvald Stern

hlasit k hostinskému, „déle vám za n nestojíme — " a k strýcovi

i spoleníkm jeho pitlumeným hlasem doložil: „Pišel zrova jeden

vynikající zástupce Svatovácslavského národa a eského státu."

Zaslechnuv i poslední jeho slova, Vrbiky otoil se k mlynái

Drahorádovi, kterému práv byl pravicí potásl, vytrhnul jemu z druhé

ruky hl a piskoil k Osvaldovi.
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„Klouku!" vzkiknul, že všicbni pítomní rázem se utišili. „Co
jsi se to opovážil íci?"

„Kdo jste?" odseknul drze mladík. „Nevím, že bych s vámi byl

mluvil.

"

„Máš vdti," zvolal Vrbiky, „že jsi tu mezi lidmi, kteí sebe
a svj národ nedají bez trestu hanobiti od každého svtobéžného
bolobrádka!"

I jal se Sterna mladšího vypláceti hotovými, až mu dru^í násiln
ruku zadrželi a hl vychvátili. Byla by se strhla vtší šarvátka, kdy by
se nebyli chladnokrevnjší pívrženci obou stran rychle do toho vložili

a rozvadné od sebe odvedli.

Bylt as k docela jiným vcem, totiž jíti nahoru do sálu mezi
shromáždné volie a bezprostedn ped hlasováním ješt na n úin-
kovati. Zde promluvil nejprve kandidát Pražský ; nebyl zrovna eníkem
a ml tolik šetrnosti, že na úkor svého soka ani slova nepronesl.

Po nm pedstoupil dr. Stern, který darem výmluvnosti v skutku byl

obdaen, za to však se po esku jen chatrné vyjadoval; proto i on
pestal na krátkém proslovení, v nmž nejúinnjší byl hned poátek :

že by vlastn nikdo jiný neml okresy zdejší na snmu zastupovati

nežli Jeho Jasnost kníže Felix Samburg, který v tomto kraji netoliko

má své staroslavné sídlo ale jest, jako dlouhá ada vznešených jeho
pedk, kraje toho nejvtší ozdobou a pýchou, stálým jeho zvelebo-

vatelem a dobrodjem otcovským, jemuž srdce všeho lidu široko daleko
bijí v neobmezené lásce a oddanosti; ale ponvadž bude do zastupi-

telstva zemského zvolen ve sboru velkostatkáv, musejí prý venkovské
obce ohlednouti se po jiném kandidátu, který ovšem — a jest to

kdokoli — jasného pána ani zdaleka jim nenahradí; on, dr. Stern,

hlavn proto prý se odhodlal ucházeti o mandát, že jej k tomu po-

vzbudila dvra, jíž u Jeho Jasnosti požívá. Když potom strun
naznail svj mnohoslibný program, otásala se sí ohlušujícím potleskem
a provoláváním slávy jak eníku tak knížeti Samohradskému.

Vrbiky sotva se ješt dostal k slovu, nebo jeho protivníkm
úspchem ei Sternovi jen více ješt narostl hebíuek, kdežto jeho

vlastní strana valn na mysl poklesla.

Mluvil v tento smysl : „Kdy by byl kníže Samburg hned zprvu

chtl býti naším poslancem, byl by nám zajisté také od národních

dvrník navržen, a také já bych mu byl odevzdal svj hlas. Byl

bych si myslil: Je to znamenitý len šlechty, která aspo eskou býti

má, a nyní, když ji nová doba volá k nové innosti, konen volky

nevolky ukázati musí, zdali pec také ona jednou chce plniti své

povinnosti k zemi, v níž má svoje koeny. Byl bych ješt doufal.

Kdy by však kníže chtl býti zvolen proti návrhu eských národních

vdc, pozbyl bych vší nadje a odepel bych jemu svého hlasu. Nyní

nekandiduje u nás kníže, nýbrž pan dr. Stern. Ten nás nemže zbaviti

žádných nadjí, v tom se nemžeme zklamati. Hlasujte pro nj všichni,

kterým povdomo, že se z dobré eské matky narodil, že byl jazyka

eského vždy obzvláštním milovníkem a všude mu vážnost i plat-

nos zjednával, — že byl velikým píznivcem eského lidu, vždy jen

jeho bratrem se cítil, vždy jej zaštioval a jemu nadlehoval, proti
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nenávistníkm a utiskovatelm jeho svatým hnvem plál — hlasujte

pro nj všichni, kdož jste pi^esvdeni, že se cele jen vašim službám

vnuje, že nebude jiného vyhledávati, než vašich prospch, vašeho

blahobytu, že jsa tlem i duší zástupce eských venkovských obcí, bude

zároveii také vždy drazné hájiti svatých práv a neposkvrnné cti

celého uároda i království našeho proti škdcm a zlolajcm, jichž

neurvalosti a jizlivosti konen teba položiti hráz : ješt v tuto hodinu

a pod touto stechou špinil jeden z nich svým nestoudným jazykem, což

každému eskému srdci jest drahé a posvátné — a ten se náhodou
také jmenuje Stern! Ptáte se, co tu pohledává? Snad pišel doplnit

krásný program svého strýce, jestli naposled také sám ped vás neped-
stoupí a nepožádá vás, abyste i jej odmnili njakým mandátem. Podle

toho, eho jsme se již dožili, bude o velé odporuení a horlivou pod-

poru z jisté mocné strany také jemu hej!" —
Dr, Stern pi volb propadl. Na Vrbického byla k soudu podána

žaloba pro násilný skutek, jehož se na Osvaldu Sternovi dopustil, on

zase žaloval pro tžkou urážku, která od Osvalda nejen jemu nýbrž

i celému národu byla uinna. Ale kdežto proti Vrbickému svdilo
všecko, i samo vlastní jeho piznání, ve prospch mladého Sterna

vypovídali všichni svdci, kteí s ním tehdy u stolu sedéli — v po-

dotknuti jeho prý dokonce nebyl onen smysl, jejž do nho vkládá pan

Vrbiky, Soudce pidal se k náhledu, že nazvati muže jako pan Vrbiky
vynikajícím zástupcem Svatovácslavského národa a eského státu není

ješt trestným inem, že pan Vrbiky ostatn ani nebyl jmenován —
a když tato slova s pedešlými nebyla spojena žádným jelikož, ponvadž,

nebo, není prý hanlivý ráz jejich prokázán. Osvald tedy šastn vyvázl,

kdežto Vrbického nemohl trest minouti.

Kníže dopomohl dr. Sternovi k poslaneckému místu v jiné skupin
okres, kde ml také statky a kde voliové byli smíšené národnosti.

Jak náramné se na Vrbického rozezlil, toho snad ani ve své rodin

nevyjádil slovy, pece však to bylo každému povdomo, a Vrbickému

bylo od panských úedníkv i pívržencv slyšeti mnohé vášnivé slovo,

mnohou výitku a výhržku. Nezstal na nic odpovd! dlužen — a tak

mezi zámkem a Podboanským dvorem v krátce uzrálo nesmiitelné

nepátelství a vedlo k válce, která se na dlouhá léta prodloužiti mla.

Nebyla hluná, do krve to pi ní nešlo, však za to tím více do

žlue. Nejednalo se o trn ani o zem ani o jiné hmotné statky,

jednalo se o náhledy a zásady, a takové boje jsou jako potomci a

nástupci válek, které se jindy vedly pro náboženství. V našem pípad
nebželo už ani o mandáty; okresy zdejší mly svého národního po-

slance a byly s ním docela spokojeny, kdežto se Vrbickému zase do-

stávalo toho zadostuinní málo potšlivého, že netoliko dr. Stern

alebrž i celá šlechta hlasovávala s našimi národními odprci. Kníže

nestavl už nikde svých zvláštních kandidátv, ale Stern u nho platil

více než kdy jindy, zvlášt když se jak na zemském snmu tak na

íšské rad co dobrá parlamentární síla osvdil. Kníže se tou dobou

sám dobe vycviil v eštin a dával dítkám svým také eské uitele

;

to arci Vrbickému na eského kavalíra bylo píliš málo, ba vykládal

to tak, že se to nedje z nijakého lepšího poznání, z nijaké vtší
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šetrnosti k mluv naší, alebrž z pohnutek sobeckých a nekalých, aby

prý tito šlechticové pomocí eského jazyka lidu snáze osidla svá na

krk vrhati a jej jako vždycky do svých služeb ujamovati mohli.

Díve horlíval Vrbiky proti domácí šlecht, ponvadž nebyla

šlechtou národní, eskou; potom stal se zásadním odprcem stavu

šlechtického vbec a nepominul žádné píležitosti, aby jej co nejosteji

odsoudil. V té píin brzy nad nj v echách nebylo asi vtšího

radikála. Stalo se to jádrem jeho pesvdení, jeho vyznání víry, nebo

jak i dobí pátelé o nm pravili, jeho koníkem. Arci jeho odpor

proti šlecht nejvýš vrcholil v njaké veejné ei nebo v njakém no-

vináském lánku, dopise, lokálce neb zaslánu ; dále od Samohrad
nikdo na to nedbal, zde však to stailo k tomu, aby mysli nepichá-

zely k žádnému klidu. Knížecí rodina dlala, jako by na svt žádného

Vrbického nebylo, v pravd však Felix Samburg nikdy v život svém
k nikomu tak prudké nenávisti necítil jako k tomuto lovku; že jej

až do vypršení smlouvy musí nechati ve svém majetku, míti sob na

blízku, slyšeti o nm ano že jej tady mže v každou chvíli potkati, to

mu ztrpovalo celý život. Knžna Lydie — akoli se to veejn ne-

eklo — v posledních letech, co tu Vrbiky byl, jen k vli nmu
o Samohrady hrub nezavadila.

Ješt v jedné vci tuším závodil Vrbiky s knížetem : v štdrosti,

a to jak pi soukromém dobroinní tak jmenovit hojným pispíváním

na všeliké podniky a poteby vlastenecké. Dle obecného mínní plýtval

penzi více, než se stavem jmní jeho se snášelo. V hospodáství ne-

byly úspchy jeho nikdy valné, za posledních let stíhala jej škoda za

škodou.

Když posléze nájem jeho vypršel a on Podboanský dvr zase

do knížecí správy odvádl, pipadly pi tom vrchní dohlídka a rozhodné

slovo dr. Sternovi, i nepekvapí vás, že Vrbického náležit piskipoval,

všemožné obtíže mu inil, na konec kauci jemu zadržel a jménem
knížete proti nmu proces zavedl . . .

Tu radji hned také podotknu, že po vysthování protivníka

svého ani Stern dlouho již v Samohradech netrávil : záhy dozrálo mu
ovoce jeho politické innosti, dovedl na íšské rad obrátiti na se

pozornost a získati píze mocných mužv, i byl povolán na nové,

mnohem výhodnjší psobišt do Vídn. Tady pro nj nikdo netruchlil,

i knížecí manželé jej propustili v nemilosti — a píinou toho nebyl

nikdo jiný než Helenka Blánkovic."

„Kterak ona?" ozval se tiše Lahoda, když doktor ve svém vy-

pravování uinil pestávku, jako by emusi z venkova naslouchal.

„Blánkovi vedlo se dosti dobrodružn. Zkoušel svoje štstí vše-

lijak, poal brzy ten brzy jiný obchod, pak zas prošel rozlinými

agenturami, a konec konc byl pes tu chvíli na holikách. Rodina

jeho nebyla s ním spokojena a on nebyl spokojen s ní. Poád bylo

nutno shánti peníze, ber kde ber. Tu si jednou umínili, že si jich

opatí hodn velikou sumu, a sice že jich dobudou na panu dr.

Sternovi."

„Ml k nim tedy njaké závazky? .
."
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„Hned z onch dob, když mademoiselle Henriette Kutscher byla

v knížecích službách. Mnohá léta potom se zcela potichu vyrovnávali,

nyní však mu Blánkovi nasadili skipec, aby za posavadní výživu a

vychování své dcery Heleny bohatji zaplatil a také pro budoucnos
náležitým fondem ji opatil. Když jim asi nebyl dost po vli, užili

nového donucovacího prostedku: kníže a knžna zvdli o tom skan-

dálku a velice se jím pohoršili. Pan Stern pak za vše, co pro nj
po tak drahný as byli inili, poal se odpláceti tím, že se snažil

u knžny vzbuditi podezení, jako by vlastn její manžel byl otcem

dítte Henriettina. Z hnvu knížecího již málo si dlal : ml nové

patrony, ml vysoký úad, skvlý plat a velikou moc."

„Vrbickému se asi nedailo tak dobe?"
„Co o Vrbickém ješt povídati mám," dí doktor, „jest bohužel

hotová truchlohra."

V tom byla e jeho perušena zaklepáním na dvée; když on

i lékárník jedním hlasem zvolali : „Vejdte," objevila se v pokoji

Kosatka.

„Milostpane," ohlašovala udychtna Ludikarovi, „je tu pro vás

knížecí koár —

"

„Pece jsem tedy dobe slyšel," prohodil doktor, „že zastavuje

ped villou."

„Je prý tuze na chvat — paní hrabnka — —

"

„Již bžím."
Kosatka opt zmizela.

„Jen jedno mi ješt hned povzte," zadržel Ludikara lékárník, —
„volají snad Methodii do zámku práv proto, že je dcerou Vrbického?"

„Proto jist ne."

„Ale snad pece mají o tom povdomost?"
„Až do dneška nemli o tom nejmenšího tušení. Kníže ješt dnes,

když píinou sestry Methodie telegrafoval už kardinálovi, neznal jejího

jména, vynechal pro n v depeši místo a poslal pátera Mudrocha, aby

je vyzvdl a do telegramu vepsal. Knz se na potkání optal zrovna

mne. — Ale nyní už musím spchati."

„Slibte mi jen," prosil Lahoda, „že mi dnes ješt vnujete chvíli

a dopovíte ostatek!"

„Milerád. Na shledanou!"

Pi tch slovech doktor již chvatn za sebou zavíral dvée.

Kouec knihy tetí. ')

') Román tento bude v píštím roníku Osvty dokonen. lie.tl.
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Pevrat ve Východní Rumelii.

Jo8. J. Toužimský.

(Dokonenf.)

níže Alexandr podepsal ješt dne 18. záí ve Varn dva úkazy,

'o svolání bulharského snmu na den 22. záí do Srdce a o mo-
bilisaci branné moci bulharského knížectví. Druhý úkaz podepsal

spolu, jak ústava žádá, generálmajor Kantakuzin, ministr války

z ruského vojska. Kníže odejel po železnici do Rušuku a odtud

19. záí do Trnová, památného msta, k nmuž všecek národ lne

s obzvláštní úctou. Zde jej oekávala deputace Plovdivská s dr. Janku-

lovem a Kalevera v ele a zde téhož dne (20. záí) vydal kníže ma-
nifest jakožto odpov na prohlášení jednoty pod žezlem svým. Manifest

ten, který všude vzbudil neskonalé nadšení, jest v tchto slovech

:

„My, Alexandr I. z boží milosti a vle národa kníže severního

a jižního Bulharska. Budiž známo mému milému národu, že dne

18. záí obyvatelstvo tak zvané Východní Rumelie svrhnuvši dosavadní

tamjší vládu a zvolivši jinou, prozatímnou, provolalo sjednocení Vý-
chodní Rumelie s knížectvím a jednomysln mne provolalo za knížete

i oné zem. Maje na zeteli blaho národa bulharského, jeho vroucí

pání, aby sjednoceny byly obé bulharské zem v jedinou a dosažení

historického jeho úkolu, uznávám sjednocení za hotovou událos a pi-
jímám od nynjška úkol, abych byl a zval se knížetem severního

i jižního Bulharska. Pijímaje vládu této bulharské zem, prohlašuji, že

život, statek a es všech pokojných obyvatel bez rozdílu vyznání a

národnosti budou hájeny a zabezpeeny. Aby se veejný poádek a mír

všude zachoval, k tomu cíli uinna všechna potebná opatení a proti

rušitelm jejich zakroeno bude s veškerou písností zákona. Nadji
se, že milý mj národ po obou stranách Balkánu, který s takovou

radostí a nadšením uvítal tuto velkou událos, poskytne mn svou

pomoc k upevnní svatého díla, sjednocení obou bulharských zemí

v jeden stát a bude hotov ke všem obtem a všemu úsilí, aby za-

chránny byly sjednocení a neodvislos naší milé vlasti. Pomáhejž nám
bh v tomto tžkém a velikém podniku! Dáno v starobylém bulhar-

ském prestolením Velikém Trnovu, dnes osmého (t. j. 20.) záí 1. 1885.

Alexandr."

Manifest ten byl telegraíicky oznámen do Plovdiva i Srdce.

V Plovdivu pedítal jej pedseda prozatímn vlády, dr. Stranski, již

o 10. hod. dopolední ve velké mstské zahrad shromáždným davm.
Píznivý úinek ml manifest i na obyvatelstvo mobamedánské. V první

chvíli byla situace pro ob strany nepíznivá. Turci zdsili se pevratu

a nemyslili jinak, než že Bulhai se na n vrhnou, aby jim oplatili

dávné ukrutnosti. V úzkosti chystali se namnoze k útku ze zem.
Bulhai pak nebyli též prosti obav ped Turky ; nepátelství jedné ásti

obyvatelstva, zejména Pomák z hor Rodopských a Turk z okresu

Kirdžalského též v Rodopách, bylo by je nutilo k obran uvnit zem
OSVÍITA 1886. 12. 72
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ped nepítelem domácím. Nad to bý boje s Turky byly rozdmýchly
fanatiómus i za hranicemi a vedly Turecko k rychlému zakroení na
pomoc souvrcm. Avšak co nikdy dosud se nestalo, podailo se pro-

zatímn vlád, dotyn tajnému výboru, který pevrat pipravil. Pomáci
byli již díve stran pevratu upokojeni a Turci rychle se utišili. Sjedno-
cení pijato bylo od mohamedan neli s potšením aspo bez nepátelství.

Mohamedánská obec Plovdivská nejen že sama uznala sjednocení, ale,

jak na rozích Plovdivských ohlášeno, rozeslala i telegrafem obžník
k veškeiým mohamedánským obcím jihobulharským, aby chovaly se

pokojn, nemly obav a uznaly nový stav vcí. Jednomyslnos všeho

obyvatelstva byla takto slavn osvdena. Živel ecký choval se více

s nepátelskou chladností jako vždy, kdykoliv jde o njaký prospch
Bulhar, ale potem jsa nepatrný a k tomu roztíštný nemá významu.

Zatím zrušeny byly celnice mezi obma zemmi a odstranno
vše, co dliti mlo jeden a týž národ. Z knížectví picházelo prsmyky
Balkánskými vojsko a ety dobrovolnické, jež v zemi s radostným

nadšením byly vítány.

Kníže Alexandr, jsa dnem i nocí na cest, pekroil 20. záí
o poledni hranici jižního Bulharska. Pes památný Šipkinský Balkán
pijel do Šipky a odtud dal se do Kazanliku. Srdené bylo uvítání

jeho pod sv. Nikolou i v obou místech, kde obývá uvdomlý bulharský

lid. Z daleka široka picházelo obyvatelstvo pozdravit nového vládce

a v osob jeho oslavit sjednocení. Do Kazanlika provázen byl kníže

svými poboníky, deputací bulharskou, ministrem Karavelovem a

škadronou jízdectva. Z Kazanlika, stedišt to v ržové krajin mezi

Balkánem a Srednou Gorou. kde ne/držel se než ke krátkému oddechu,

nastoupil další cestu provázen od ozbrojeného rolnického banderia.

Všude planuly radostné ohn na horách, a vzdor noní dob vítán

byl kníže od tisíc v Kaloferu, Banji a jiných menších místech, jež

cestou minul. Vrcholem nadšení bylo pak uvítání v Plovdiv, kamž
kníže za stelby a hlaholu zvon stihl 21. záí o 10. hod. dopolední.

Uvítaly jej všechny stavy a vrstvy obyvatelstva, mohamedáni jako

Bulhai.

Po krátkém oddechu pijal kníže prozatímnou vládu, jež po od-

chodu major Filova a Mutkurova na hranice a smrtí majora Raje ^)

doplnila se Petkem Slavejkovem, kapitánem Panicou a D, Rizovem.

Vláda složila svou moc v ruce knížete a kníže ustanovil za vrchního

komisae zemského dr. Stránského a za pomocníky jeho Jáchyma
Grujeva a Ptka Slavejkova, oba muže velice oblíbené.

Významná byla návštva knížete v hlavní džamii turecké, kde

oekávali ho mimo duchovenstvo i pedáci mohamedánští. Mufti oslovil

a uvítal jej jako knížete severního a jižního Bulharska a uvedl jej

do džamie. Kníže prohlásiv, že ve svém vasalním pomru k sultánovi

nechce nieho mniti, vyzval pítomné Turky, aby modlili se za sultána.

Osobním vystoupením svým valn pispl k tomu, že mohamedánské
obyvatelstvo s novým stavem vcí se spokojilo.

') Jediný, ovšem krvavý pípad, jenž udal se v Plovdivu. Raje, chtje pe-
vzíti poštu, byl zasteleu «d editele Todorova, jejž pak rozezlený lid

rozstílel.
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Hned od první chvíle pevratu nastal v celém jižním Bulharsku

ilý válený ruch. Tajný výbor uinil první opatení, aby perušena
byla železnice a telegrafní spojení s Tureckem. Prozatímná vláda pro-

hlásila válený stav a vojenské soudy a vypravila na rychlo všechnu

brannou moc, kterou mla po ruce, již 18. záí na hranice, aby opela
se Turkm, kdy by nejvhodnjší cestou, od Drinopole, chtli vniknouti

do zem. Dále vysílány byly všechny dobrovolnické ety a pluky, jež

z knížectví picházely, na jihovýchodní hranice. Všechna místa dležitá

k obran byla obsazena, rovnž prsmyky v horách Rodopských.

Rados nad sjednocením byla však záhy zkalena. Z Petrohradu
došla depeše, jež odvolávala všechny ruské dstojníky z vojska bulhar-

ského i východorumelského, kteí se vším vojskem pro knížete Ale-

xandra se byli prohlásili. Píkaz ten uinil ovšem trapný dojem. Nejen

že Bulhai ve chvíli nejvtší poteby zbaveni byli obeznalých dstojník,
ale zjevn tím podporováno i Turecko, jež vidouc Bulhary osamoceny,

spíše mohlo se proti nim odvážiti. V jižním Bulharsku byli to dstojníci

kontraktn pijatí, v knížectví pak to byla pevná úmluva státní, na
které zakládala se vojenská služba ruských dstojník ve vojšté bul-

harském, úmluva, na nížto záleželo i Rusku, které ministrem války

a dstojníky svými vázáno bylo s Bulharskem. Rusko perušilo tím

svj pomr k bulharské armád a svj vojenský význam v Bulharsku. *)

Kníže Alexandr obrátil se v té píin pímo k caru Alexandru III.

do Kodan s touto depeší: „Si le rappel des officiers russes qui servaient

dans mon armée, est une marque de désaprobation qui s'adresse á raoi

personnellement, je déclare á Votre Majesté, en toute sincérité, que je

suis prét á sacrifier ma couronne pour le bien de la nation bulgare.

Je prie seulement Votre Majesté de vouloir bien protégér 1'union des

') Po mnohých nesnázích a bojích mezi ruskými generály a bulharskými
ministry a bulharským knížetem byla posléze 16. listopadu 1883 uzavena
úmluva, která upravila pomr bulharské armády k Rusku na tchto zá-

kladech: Bulharský ministr války budiž jmenován v souhlasu s carem
od knížete bulharského. Ministr tento a všichni ruští dstojníci podrobují

se ústav a zákonm bulharským. Veškery záležitosti, týkající se zmn
bulharského vojenského zízení, považují se za vnitní otázky bulharské.

Ministr války budiž odpovden knížeti a snmovn ve vcech vojenských

a rozpotových, a straniž se co možná všech vcí domácích, pi nichž

jeho solidarita s ministerstvem pestává. Ruští dstojníi i pijímají vojenské

služby v Bulharsku se svolením ruské vlády a nemohou ani na as ani

trvale zastávati policejní neb civilní úady v knížectví; pod žádnou zá-

minkou a nižádným spsobem nesmjí se úastniti politických vcí, aniž

v jakékoliv veejné neb tajné svazky neb spolky vstupovati. Co se týe
služebních vcí a žádostí, týkajících se pomru ruských dstojník k ruské
vojenské správ, aniž píí se jejich služb a zákonm bulharským, jsou

ruští dstojníci po dobu svého pobytu a své služby v knížectví podízeni
ministru války, jenž jako ruský poddaný spsobem všeobecnými zákony
ruskými vytknutým závisí od ruského zástupce v Bulharsku. Úmluva ta

uzavena byla na ti léta, po které dob ruští dstojníci v bulharském
vojšt jinými mli býti nahrazeni. Akoliv úmluva ta, jež považována
byla za neúspch ruský, zpsobila na Rusi velké roztrpení proti knížeti,

pece patrno, že pojišovala Rusku dosti velkou moc nad bulharským
vojskem podízením dstojník ministru války a ruskému zástupci, tedy

vlastn ruské vlád.

72*
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deux Bulgaries, union qui a été préparée et proclamée á mon insu et

contre ma volonté. Alexandre." *)

Zárove byla k carovi do Kodan vyslána deputace prosit za

ochranu a pomoc. Jiná deputace šla do Caihradu s listem knížete

k velkému vezírovi. Kníže sám podal velmocem o události telegrafickou

zprávu.

V knížectví bulharském pijato prohlášení jednoty všude s jedno-

myslným nadšením, z nhož ani mohamedáni se nevyjímali, když byli

ujištni, že kníže nehodlá zmniti dosavadní pomr k tureckému sultá-

novi, alebrž toliko Východní Rumelii pivésti v stejný pomr jako Bul-

harsko. Mufti v Rušuku, Moamiledži, jenž jest i poslancem na snmu
bulharském, pedešel dobrým píkladem a svolav obec mohamedánskou,
poslal s její souhlasem prosbu sultánovi, aby schválil poínání knížete,

kteréž jest i na prospch vyznava koránu. Vyzval všecky obce moha-
medanské v knížectví, aby uinily podobné osvdení. V Rušuku ješt
18. záí odbýval se za pedsednictví Ptka Slavejkova velký tábor lidu,

jehož se úastnilo okolo 10.000 obyv., a jenž se usnesl: 1. žádati

knížete a vládu, aby uznali sjednocení za hotovou událos; 2. aby vy-

slali bulharská vojska do V. Rumelie a uvázali se u vládu; 3. aby

každý Bulhar dle svých sil pomáhal dílu sjednocení. S tím vtší radostí

uvítán pak nazejtí manifest knížete z Trnová a úkazy o mobilisaci

a svolání snmu.
Za prvního dojmu zpráv oživeny byly i nadje tch, kteí se za-

sazovali o osvobození Macedonie. Domnívali se, že udeila doba, kdy
na všech stranách poíti musí boj proti Turecku a s otázkou Vých.

Rumelie, že vyízena býti musí též otázka macedonská. Výbor mace-

donský vydal provolání, v nmžto hlásal: „Nesnesitelný stav našich

bratí ve Vých. Rumelii, krutá muka a útrapy našich bratí v mued-
nické Macedonii, budoucnost celého Bulharska volají nás do zbran.
Macedonci! Udatn bili jste se na Šipce. Na Šipce složili druzi vaši

kosti za bulharskou svobodu. Víte, že dnešní Bulharsko spoívá na

kostech a krvi chrabrých Rus a statných syn Mésie, Thrácie a Mace-
donie. Dnešní chvíle žádá za nové obti, za novou krev, aby vykoupena

byla Vých. Rumelie a osvobozena Macedonie." Ale bulharská vláda byla

však jiného náhledu. Politika její nesla se k tomu, aby otázka sjedno-

cení podána byla spsobem co nejjednodušším a pokud možná nej-

loyálnjším vi sultánovi. Bylo na bíledni, že prospchy obou stran,

Bulharska i Turecka, vymáhají, aby otázka ta co nejrychleji zmizela

s denního poádku
;
jenom tím mohla pozbyti nebezpené povahy a

uspoiti finann slabému Turecku náklad na mobilisaci. Proto vláda

dala zabaviti eené provolání a písn zakázala, aby nešíilo se nijaké

revoluní hnutí za hranice do Macedonie. Tolikéž dal kníže Alexandr,

pejav vrchní velení nad veškerou brannou mocí, rozkazy pohraniným

') Jestliže odvolám' ruských dstojník, kteí sloužili v mém vojšt, jest

známkou neschvalování namíenou proti mn osobn, prohlašuji Vašemu
Velienstvu se vší upímností, že jsem hotov obtovati korunu svoji blahu

národa bulharského. Prosím toliko V. V., aby ráilo podporovati sjednocení

obou bulharských zemí v jednotu, jež byla pipravena a prohlááftna bez
mého vdomí a proti mé vli. Alexandr." Moskov. Vdom. . 265 t. r.
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sborm, aby nikoho nepropouštli za hranice a písn dbali, aby pokoj

nikde nebyl porušen.

Dne 23. záí zahájen byl ve Srdci snm bulharský trnní eí,
již v nepítomnosti knížete Karavelov pedítal. Kníže mluvil takto

k poslancm: „Známo vám, že dne 18. záí obyvatelstvo Vých. Ru-
melie prohlásilo sjednocení bratrské nám zem s knížectvím a povolalo

mne za svého knížete. Maje na zeteli prospch svého národa, jenž

s nevýslovnou radostí a všeobecným nadšením uvítal pání bratí svých

v jižním Bulharsku, a za souhlasu vlády vybrané ze stedu národního

zastupitelstva, prohlásil jsem 20. záí v starém sídelním mst Velikém
Trnov, že uznávám prohlášené sjednocení a pijímám knížecí moc
i jižního Bulharska. Nalézám se podnes v stedu oddlených dosud

bratí národa svého a kojím se nadjí, že schválíte dílo zapoaté za

úelem sjednocení a schválíte pedlohy mé vlády o opateních již ui-
nných i o tch, jež vyžaduje veliká tato událos." Snm hned v první

schzi jednomyslné schválil od vlády prohlášený válený stav a úvr
5 milion lv (frank). K návrhu pedsedy Stambulova zaslána telegra-

ficky prosba ruskému caru, aby neodvracel své ochranné ruky od Bul-

harska v této osudné dob. Druhého dne pijata jednomysln adresa

knížeti, v níž se praví : „Snm hluboce jsa dojat zapoetím svatého

díla, s nejvtší ochotou spchá pomoci Vaší Výsosti a Vaší vlád. Bul-

harský národ pinese každou ob, aby dokonáno bylo vlastenecké dílo

a svuje Vaší Výsosti a Vaší vlád neobmezenou moc k používání

všech prostedk a nechce šetiti života ani statku na obranu svobody

a neodvislosti naší vlasti. Snm jsa úpln proniknut pesvdením, že

tlumoí city Bulharska sjednoceného dnes pod žezlem V. V. obrací se

k V. V. se slovy : Ku pedu, neohrožený kníže náš, všichni Bulhai
jsou s Tebou!" Zárove povolil snm dalších 10 mil. a pijal zákon

o stavu váleném.
Politické dležitosti poala zatím nabývati otázka: kdo provedl

sjednocení? Bylo sice dílem pirozeným, jehož národ tak dlouho se

domáhal a na které každý ekal, nicmén byla zejména diplomacie

ruská událostmi Plovdivskými pobouena. Tak zvaná strana sjednocení

ve Vých. Rumelii byla stranou ruskou, gener. guvernér Krestovi byl

v nejlepším pomru s ruským gener. konsulem Sorokinem. A strana

tato, jak hnedle se ukázalo, byla poražena i odstranna. Strana ta

nemla se sjednocením co initi, naopak ono provedeno bylo proti

vli a mysli její. Podnt k nmu vyšel od strany dosud neznámé. Duší

jeho byli med. dr. Stranski, jenž na poátku vlády Bogoridovy byl

finanním správcem zemským, Zacharij Stojanov — bojovník ze Šipky,

jenž poal vydávati letos asopis Borba, píke dorážeje na vládnoucí

stranu a vin ji, že nikdy nemla sjednocení na zeteli, — a major

Nikolajev, jenž získal vojsko. K tm pidružil se dosti znaný poet
jiných. Tajný tento výbor rozšíil velmi snadn organisaci svou po

celé Vých. Rumelii. Myšlenka sjednocení byla myšlenkou všech, a takž

pilnuli k ní rolníci jako mšané. Každé stran, která by je opravdu

byla podnikla, bylo by se sjednocení podailo. Proto nezáleží vlastn

na osobách, jedin vc byla rozhodující. Nicmén v ruských vládních

kruzích tžce se neslo, že stalo se tak bez vdomí a vle Ruska.
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V Petrohrad pohlíželo se na sjednocení jako na dílo proti Rusku
namíené. Kyselosti, které od r. 1883 panovaly mezi bulharským kní-

žetem a ruskou vládou, peneseny na podnik bulharský, jehož zdar

byl by pispl k rozšíení moci knížete. Smýšlení toto tlumoily od
prvopoátku i nkteré ruské listy, zejména Katkova Moskovskija V-
domosti a Petrohradské Novoje Vremja, které bylo již ode dvou let

horlilo proti kn. Alexandrovi. Jsou ovšem i listy, jež hájí poínání
knížete a pimlouvají se, aby Rusko podporovalo Bulhary. iní tak

zejména Peterb. Vdomosti.
Pes to prese všecko pijal car Alexandr práv v Dánsku pe-

bývající bulharskou deputaci dne 3. íjna blahosklonn. Nejprve vytýkal

Bulharm revoluci a káral je, když však vdce deputace Trnovský

metropolita Klementij poukazoval carovi, kterak obyvatelstvo Yých.

Rumelie tžce bylo stíženo bemenem daní, nutných na vydržování

zvláštního složitého aparátu vládního v zemi tak malé a dosud hospo-

dásky nevyvinuté, utišil se car a ujistil deputaci svou pízní; o knížeti

Alexandrovi se pi tom ani slovem nezmínil.

Velmi nepátelské stanovisko k sjednocení zaujaly od prvopoátku
Srbsko a ecko. Dne 19. záí povoláno bylo v Srbsku do zbran
veškero stálé vojsko a první i druhá záloha. Srbská vláda pak pro-

hlásila, že trvá na smlouv Berlínské z r. 1878, budto že smlouva

tato musí býti dodržena, aneb že Srbsku musí dostati se náhrady.

Srbský ministr Garašanin dovozoval, že Srbsko nedopustí, aby byla

porušena rovnováha mezi státy na Balkánském poloostrov. Podobn
vyslovilo se ecko. V Athénách i v Blehrad inn povyk válený,

jako by sjednocení dvou dvou zemí, jež vlastn r. 1878 byly roztrženy,

ohrožovalo život obou stát. O zásad rovnováhy mezi státy Balkán-

skými, tedy mezi Rumunskem, Bulharskem, Srbskem, eckem a ernou
Horou, nemže býti ei. Každý z tch stát jest jinak složen, a má
jiné podmínky životní a jinou velikos. Mimo to jsou na Balkánském

poloostrov ješt dv jiné moci, Turecko a Rakousko. Mítkem pro

spravedlivé upravení pomr Balkánských nemže pak býti libovolná

zásada, nýbrž hranice národnostní. Jenom tyto mohou býti trvalým

základem pro nové státní útvary, všeliké pedstírané prospchy toho

onoho státu otevírají cestu ustaviným pevratm a výbojm silnjších

na úkor slabších.

Srbsko nevzalo si ze sjednocení bulharského záminku, aby hle-

dalo snad náhrady v Turecku, aby vtrhlo do Kosovska a tam rozšíilo

své území, nýbrž od 20. záí jalo se sousteovati svou brannou moc
na bulharských hranicích. Již první den zastavena v Srbsku svoboda

tisku a shromažování, a ve skutenosti dávno jí už nebylo. Ke dni

1 . íjna svolána pak do Nise skupština, sbor to, jenž nemže býti

považován za zastupitelstvo národní, nýbrž toliko za libovolný nástroj

vládní, jejž si vláda dle své chuti upravila. V trnní ei prohlásil

král Milan, že „životní dležitosti srbské jsou pro budoucnost ohroženy,"

proež prý „já a má vláda dali jsme všemu, co jsme inili, ten smr,
aby pedešlý stav vcí na Balkánském poloostrov byl zachován aneb

aby zjednána byla rovnováha, jížto by dležitosti jednotlivých slo-

yanských národ byly zajištny a soustavn upraveny." Skupština od-
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povdla od vlády navrženou adresou, ve které projevila politování, že

„stal se pokus, aby oteseny byly základy života stát Balkánských."

Národ srbský nemže prý lhostejn pihlížeti, aby rušena byla smlouva

Berlínská, proto uznává potebu, ady buE zjednán byl pedešlý stav

aneb aby Srbsko obdrželo náhradu. Zárove vyídila skupština šmahem
za dva dni (2. a 3. íjna) veškery podané pedlohy, osudné pro ho-

spodáskou budoucnost Srbska, zejména pjku 25 mil. frank, kterou

se Srbskem ochotn uzavela Vídeská banka pro zem rakouské, ta-

bákový monopol jakožto záruku pjky, papírové peníze, mobilisaci

a pro pípad války zastavení všelikých plat.

ecko, patrn ve spolku se Srbskem, zbrojilo o pekot, avšak ne

k vli získání eckých krajin. Kandie a ostrov neb Epíru, který byl

ecku piknut protokolem Berlínské smlouvy, nýbrž hlavn aby za-

bralo jižní Macedonii, tedy zemi po vtšin bulharskou, která také

dle smlouvy Svatoštpánské k Bulharsku mla pipadnouti.

Turecká vláda, jež zprvu nemla ani dostatené moci pohotov,

aby mohla zakroiti, váhala mezi pímou shodou s Bulharskem, které

zvlášt sultán zdál se býti naklonn, a mezi draznjšími kroky. Zne-

náhla poala stahovati vojsko k Adrianopoli a posléze i proti Srbsku

a ecku. Svou innos obmezila na to, že velmocem oznámila, že Ber-

línská smlouva byla pevratem ve Východní Rumelii porušena a že ona

chce jednati toliko se souhlasem mocí evropských.

Pomr vlád velmocenských ke státnímu pevratu o otázce sjedno-

cení byl rozdílný. Ze tí císaských mocí. vázaných spolenou shodou,

nejzávažnjší bylo pro Bulhary chování Ruska. Nmecko zachovávalo

k Bulharm pátelskou neutralitu. Rakousko-uherská vláda, jak z pro-

jev Tiszových 3. íjna ve snmu uherském vysvítati se zdá, byla na-

klonna asi rozešení takovému, aby Srbsku postoupena byla ás
území bulharského a Bulharsko aby v jisté form ostalo sjednoceno.

Tisza mluvil o povinnosti velmocí, „aby Berlínské smlouv píící se

situaci dle možnosti smlouv pispsobily a ve shodu uvedly s rovno-

váhou, kterou ona smlouva na Balkánském poloostrov zavedla."

Fráse jeho ku podivu se srovnávaly s frásemi srbské trnní eí a skup-

štinské adresy, jako by v Srbsku byly si vypjili koncept Peštský.

Vyízení tímto spsobem odporuoval i tisk vládní.

Ale ruská vláda, které ponechán byl poin v otázce této, vy-

slovila se, aby zaveden byl dívjší stav vcí. K návrhu jejímu pi-

stoupily i ob druhé císaské moci, tak že program ten stal se pro-

gramem tí císaských mocí. Znamenal sice sklaraání pro Bulhary,

jednota mla býti rozlouena; zárove však ml do sebe slabou stránku,

z níž Bulhai mohli tžiti : neobsahoval nieho o spsobu provedení.

Krveprolití a násilné zakroení bylo z programu vyloueno, tím však

i exekutiva. Mimo to bylo zjevné, že pedešlý stav vcí není možný,

že vojsko, úednictvo, duchovenstvo a lid, které dnes písahaly knížeti

a prohlásily se pro sjednocení, nemohou bjHi decimováni a že musí

se státi náprava ve prospch požadavk národních. Pekvapující sta-

novisko zaujala Anglie. Konservativní vláda Salisburyova shledávala

anglický prospch v tom, když Bulharsko bude zvtšeno a co nejvíce

samostatno. Salisbury, jenž pomáhal roztrhnouti smlouvou Svatošt-
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pánskou, mluvil nyní v parlament a o purkmistrovském banketu Lon-
dýnském v ten rozum, že Anglie nechtla strpti toliko Bulharsko od
Ruska ovládané, avšak proti Bulharsku samostatnému, života schop-

nému že nemá námitek, K náhledu tomu naklonila se do jisté míry

též Francie, Jejížto hlas však v zahranicných vcech nemá velké váhy.

Posléze poátkem íjna sestoupila se v Caihrad porada vele-

vyslanc, jež po delších prtazích usnesla se na osvdení, které 14. íj.

v Caihrad i ve Srdci bylo podáno. Osvdení to bylo dosti píznivé.

Ujišovalo se v nm, že sultán nezakroí vojensky proti Bulharm,
nýbrž že bude pokraovati ve snahách, ježto snášejí se s jeho právy

svrchovannosti a vyzývalo se Bulharsko, aby zdrželo se všelikého ne-

pátelství a odzbrojilo. Bulharská vláda v odpovdi své osvdila ochotu

k sultánovi a velmocem, však nevzdala se sjednocení. Vyjednávání

mezi velmocemi nevedlo k cíli. Srbsko poínalo si stále zpupnji a

vyzývavji. Za tchto okolností po nkolikerých odkladech zahájena

5. listopadu konference velmocenských zástupc v Caihrad. Program,
na jehož základ Turecko zvalo ke konferenci, bylo zavedení pede-
šlého stavu vcí. Velmoci však nemohly se shodnouti ani dobe v zá-

sad. I tu inny výhrady od Anglie a Francie ku zlepšení stavu vcí
opravou ústavního statutu východorumelského ; tím vtší objevily se

potíže o spsobu provedení dívjšího stavu vcí, pro pípad, že Bul-

hai dobrovoln se nepodrobí a když vyloueno má býti násilí a do-

nucovací prostedky.

V den zahájení konference stihla z Petrohradu zvs o krutém
opatení: bulharský kníže byl vyhoštn z ad ruského vojska, zbaven

své hodnosti co generallieutenant á la suit a co majitel 13. stele-

ckého praporu, s kterým r. 1877 pešel u Svištova Dunaj. Za dvod
uvedena neposlušnost proti Rusku. Skutkem tím stav vcí jen ješt se

znesnadnil. Rusko vystoupilo s nezmnitelným návrhem a s otázkou

osoby panovníka bulharského. Anglie chtla však vyjednávati a kom-
promisem se dohodnouti. Zatím prohlásilo Srbsko, že ani zavedení

pedešlého stavu vcí mu nedostaí: musejí prý mu býti dány záruky,

že sjednocení nkdy pozdji se neobnoví. Ve Východní Rumelii naproti

tomu vžilo se sjednocení již úpln. Místní vládní úady byly zrušeny

a veškera veejná správa sjednocena pod ministerstvem ve Srdci. Pi
druhé své návštv v Plovdiv na poátku listopadu byl kníže opt nad-

šen uvítán a ze všech kraj dostavily se k nmu deputace, žádající,

aby vytrval t díle sjednocení, že národ hotov jest ku všelikým obtem.
Takto stalo se dílo sjednocení skutkem, ale jen doma a bez

uznání Turecka i evropských mocí. Tu však nenadále 18. listopadu

došla pekvapující zvs, že Srbsko hrozby své iní skutkem, že král

Milan vypovdl Bulharsku válku a s vojskem svým táhne za hranice

bulharské na jedné stran proti Srdci a na druhé proti Vidinu. První

djství Balkánského dramatu jest tím ukoneno. Druhé djství na míst
spoleného opení se Turecku poíná dsnou bratrovražednou válkou

Srbska proti Bulharsku. O tom bude nám zevrubnji pojednávati v ro-
níku píštím.
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Frankl L. A. XIII 199.

Franta, *Okres Teboský
XIII 380.

Freneau F. XTI 592.

Freycinet XII 288, 859;

XV 284, 572, 953, 954.

Fric A. XI 189, 191, 432;
XII 851, 852.

Fric C* XIII 379.

Fric J. V., -'Asjenv pád
XIII 838; *Paní Saiidová

XI 367 ; *Pobélohorci XV
468; v. i XI 451; XIV
289.

Frida B.* XIII 1024; XV
368, 371, 373.

Frint XI 763, 773, 777
Fiigner J. XIV 862, 863,

972.

Furch V. XV 28.

G

Gabriel XIII 204.

Gabrovo XII 765.

Gambetta XII 190, 288, 859

;

XIII 186; XV 284, 285,

570, 571.

Garašanin XII 114.5; XIV
380, 382; XV 566.

G;iríield A. XII 191.

Garibaldi J. Xn666; XIII
936.

Gawalewicz M. Xll 649.

Gebauer*XI566; XII 492;
XIII 913.

Geibel,* Sofonisba XII 943.

Geislová,* Divoké koení
XII 274; v. i XII 1043.
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tGeitler L. XV 1114.

Geologie v. Orlické.

Gerbel N. V. XHI 555.

Gerson V. XV 640.

Gerstner XI 671.

Geulinx XV 245.

Giers M. K. XII 664; XHI
287; XIV 379; XV 566.

Gindely* XI 10; XII 90.

Gladstone W. E. XI 705,

961, 967, 968; XII 191,

415, 667, 763,860; XIII
571, 956; XIV 937; XV
567, 570, 668.

Gliiski XII 651 ; XIII 257.

Glowacký A. XIII 255.

Gluck,* Armida XII 466.

Goethe W. XII 842; XIV
575, 787; XV 374, 618,
1016.

Gogol XI 1102; XII 269;
XIII 838; XV 364.

Goll, *QueIlen XIII 375.

Goiiaro v J. A. XII 266, 267.

Goiakov v. Kníže.
Gordon XIV 383 ; XV 287,

570.

Gotický sloh (ai-chitektura)

XV 913; (skulptura a
malba) XV 920.

Gotthardský tunel XI 95-

Grabowski XII 77, 650; XV
640.

Grant U. XV 955.

Grégr E. XII 1049; Xm
856; XIV 284, 476; XV
383

Grévy XII 190; XV 571.

Grigorovi XII 266.

Grillparzer XIII 1019.

Grimni J. XV 1013, 1014
Griin M. XI 766.

fGruuwald V. XV 1113.

Gubernu tis, *Storia XIII
1181.

Guldrs.cr, *Sofonisba XI
305; XII 945.

Gurko XIII 860.

Guteiiberg J. XI 570.

Guth V. XI 451.

H

Habal XV 169.

Hajniš F. XHI 204.

Ilálek V * XI 368; XII 749
XIII 91, 364, 915, 1134
XIV 190; XV 184, 374

HankaV.XI56fi. 567; XII
489, 490, 492, 4i)4, 497,

813, 893; XIII 139, 142,

200,201; XV 28,74, 210.

Hanrez XI 94.

HansgirgXI 189; XII 282.

Hanslík J. A. XII 656, 701,

707, 814.

Hanuš I. J. XII 707, 819;
XIII 140.

Hattala a Patera, *Zbytky
rýmovaných Alexandreid
XI 569: v. i XII -183,

487, 488 ; XIII 137, 198,

200, 211.

llaubtmann M. XV 268, 649.

Havelka M. XIII 195.

Havlíek K. XII 838, 891;
XIII 26, 197, 200, 209,

755; XIV 28. 863, 1142;

XV 179.

tHavlíková J. XIV 1142.

tHavlík K. XIV 468.

Havránek B. XV 266, 642.

Hegel XIV 16 ; XV 63, 64;

238, 401, 666, 668.

Helfert* XIII 374, 1031,

1131.

Heller, *KráI XII 1041.

Heliích B. XI 189.

Heraklitos XV 238, 240,

241 242
Herbart XV 237, 238, 239,

240, 243, 246, 248, 251,

406, 1055, 1056, 1059,

1069.

Herbst XII 287, 381, 667,

856; XIII 855; XIV 283,

285, 287, 476, 1048, 1050,

1051; XV 383.

Hercegovina v. Boka, Bosna.

Herder XV 1053, ln69.

Hergesell J. XV 166.

Herites* XII 379, 1043;
XIV 456, 457; XV 563,

752.

Herman J.* XIII 478; XV
561.

Herold* XI 186; XH 280;
XV 758

Hes V. XHI 1022.

Heyduk A , *Cymbal a husle

XI 371 ; *Devorubec XII

169; *Dudák XII 170;
*Hoec a srdenik XIV
759; *Lesní kvítí XIV
70; *Na pástkách XV
175; *01dich a Božena
XIII365;*PísnXVl75;
Pod Vítkovým kamenem
XII 169: XV 835: *V zá-

tiší XIII 275 ; *Za víru a
volnost XH 169, 171; XIV

368; v. i XIII 91, 363,

774; XIV 71.

fHeyduk F. XV 1111.

Hirn XV 875.

*Historie literární XI 760;
XIV 364.

Hlaváek A. XV 268.

Hnvkovský Š. XII 491;
XIV 469; XV 21.

Hniloba XHI 175.

Hodjovský XIII 973; v. i

Z dójin.

Holbein F. J. XV 73.

Holand v. Rotterdam; v. i

XV 345.

Holeek, *erná Hora XIII

479 ; *Roznianité tení
XH 655.

Holštvn XIII 964.

Holub E. XI 224, 659; XII
851, 852.

Homér v. Novjší objevy,

V zemi.

Hon. Balada A. E. Mužíka
XHI 111.

Ilooper XI 230.

Hopkinson F. XII 593.

tHoppe B. XIV 470.

Hornik XV 761.

Horský, *Dv povídky XV
277.

Hospodáství v. Obchod.
Hostinský O.* XII 934; XIII

281; XIV 1104; XV 282,
801.

Hottentotti v. Nmecké o-

sady.

Hovorka, *Poutí života XIV
954; *Rzné listy XIH
562 ; *Z ptaí perspektivy
XV 282.

Hraše, *Zemské stezky XV
757.

Hrázkv* XI 369; XV 942,
945.'

Hrob básníkv. Od A. E.
Muzika XHI 652.

Hromádko XII 567; XV 583.

Hrubý, *0 em král neví XII
174; *U krbu XV 846;
*Ze svta XV 856.

Hruška, *Kniha pamtní
msta Plzn XII 89; XIII

379, 1034.

Hudba eská XHI 498; v.

i Zpvohra.
Hudec J.* XII 932; XHI

112S.

Hugo Viktor. Od F. Zá-
krejsc XV 618; v. i XII

931 ; XV 370.
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Hume XV 246, 248.

Humor XV 1071.

Humphreys D. XII 593.

Hurban J. XII 372; XIII

753, 1122; XIV 88.

Hurban Vajanský S., *Be-
sedy XIII 475; =^Suchá

ratoles XIV 948; *Zpo(l

jama XV 840.

Hurdálek XI 772, 779.

Hus J. XI 570; XII 364,

492, 703, 1049; Xin 1038,

1078, 1079; XIV 69; XV
409; v. i Brožík.

Hýbl J. XIV 291.

fHýna K. F. XI 763.

Hynais V. XIV 245, 250;
XV 174.

fHynková M. XIII 454.

Ch

Chaldejská architektura XV
627.

Chalupa, *Záviš XIV 77.

Chalúpka S. XllI 750.

Chamiec J. S XII 478.

Chanzy A. E. XIII 189.

Charpentier *XIV 570.

Charváti XI 29.

Chelický P. XIII 375.

Chelmiski XV 641.

Chemie v. Literatura.

Chitussi A. XV 269, 647.

Chládek, *Básn XIV 568.

Chlumecký, *Apokalypsis
otrok XII 652; *Lidé,

jak jsou XIV 280.

Chlystové XIII 987.

ChmelenskýXIHl38; XIV
469 ; XV 71, 76, 78, 150,

154, 156, 159.

fChodnév A. J. XIII 556.

Chodounský F. XII 177.

Chocholoušek XI 185, 186,

277; XIII 204.

Chomiiiski A XIII 258.

Chorvátská ústava a pomr
její k Uhrám. Od J. Hudce
XIV 97; v. i XI 28, 29;
XII 762, 878; XIII 86;
XIV 96, 567,954; Šenoa.

Chotýrina XHI 974.

Chrámy v. Klášter, Sek-
táství.

Christi N. XIV 381.

Chudoba I)r. XI 189.

Chudina v. Novjší uení.
Chuchelské výtržnosti XII

185, 186.

fChvostek F. XV 1110.

I.

Ibi^en H., *Oernulfova vý-

prava XV 1104.

Ideály XH 377; XV 1070,

1073,

Idylická skládání za XVI 1.

vku. Od J. Jireka XI
18, 122.

Iguatv XH 190, 665.

Ilja v pralese. Od F. Kv i-

pila XIII 20.

*I1 lustroval)á díla eská XII

78, 87; XIII 87, 281,371,
1028; XIV 368; XV 755.

lilyrove XIII 391.

in hoc signo ! Báse od O.

ervinky XII 44.

Irsko v. Boj o ztmi.

irving W. XII 594.

Ischie v. Týden.
Itálie XII 190, 666, 856,
• 1146; XIU 923, 955; XV

288, 668, 814.

Ivens R. XI 225.

fJablonský Boleslav. Od V.

ZeZené/íoXI289;v. iXlV
190, 191.

Jabloškov XI 91.

Jabulka F. XIV 291.

Jacobi H. F. XV 249, 398.

Jahnv regulátor XI 92.

Jakubec. *Nový sad XII 171

.

Jaminovo svtlo XI 91.

Jamot, *Pnroda a lidé XI
474.

Janda B.* XI 187.

Jandera XI 673; XIV 977.

Jaiike v. Vrzal.

Jankowski C. XII 479.

Javorský XV 1111.

Javrek XII 943; XV 169,

642.

Jazykovda XII 563 ; v. i

Filologie, Náeí, O e-
ském.

Jedlika B. XHI 913.

Jedlika O. XII 1043; XIII

756, 1032.

tJehlika P. XIII 1124.

Jelen A. Xlll 210.

Jelíneic, *Slovanský sborník

XII 174; v. i XII 566.

Jennewein F. XV 173.

Jeiábek F. V.* XII 842;
XHI 913; XIV 88; XIV
557.

Jezbera XIII 205.

Jež T. A. XIII 179.

Ježek Jan, *Zásluhy du-
chovenstva XII 372; *Z
boue XV 559; *Z djin
kesanství XV 761.

tJežek Josef XV 1113.

Jirásek, *Konec a poátek
XIII 556; *^'a dvoe vé-

vodském XII 275; *Ob-
tovauý XIII 1044; *íláj

svta XIV 462; *Sousede
XHI 95, XIV 458; Z bou-
livých dob Xn276; *Ze
zlatého veku XII 1037;
v. i XI 188.

Jireek H.* XUI 382, 1033;
XV 756.

Jireek J.* XII 488, 489;
XIII 201, 205, 382; XV
756, 1019.

Jirsík J V. XIV 295; v. i

Biskup.

Jména cizí v. O eském.
Joly H. XV 1072.

Jonáš, *Rzné skizzy XV
839

Jordán J.P. Xn470; XIV
755, 756.

Jovanovic XIII 953; XIV
95.

Junghans, *Iréna XV 470;

*tiatek XHI 836 ; *Život

hádanka XI 369.

Jungmann J. XI 283, 284,

480, 568, 763; XII 93,

487, 492; XIII 139, 480,

755; XIV 191, 290, 470,

863; XV 27; 76,154,583.

K.

Kadavý J.*XH935; f^lll
1122.

Kadlinský F.* XI 24.

Kádner, *Za dnv utrpení

XIV 571.

tKálal J. XI 764.

Kalandrová, *Nebezpe. ne-

vsty XV 474.

Kalbá V.* XV 369.

Kalich ve znaku. Báse F.

Kyselého XHI 212.

Kalina J. XUI 135, 204;
XV 393.

Kallay B.' XH 664; XUI
85, 163; XIV 1145, 1146.

Kálnoky XII 188 ; XIÍI 955

;

XIV 94, 1145; XV 950.

Kalousek, *Dje král spo-
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lenosti nauk XV 763;
*0 historii kalicha XII
96; v. i XIII 773; XIV 86,

415.

Kalus, *Písn XII 173.

Kamenický ddeek. Báse
A. Heyduka XV 819.

Kameuíek XIII 378.

Kamerunské území XV 358,

521.

Kaminský, *Ztracené volání

XIV 943.

Kaminský Ig. XHI 285, 286.

Kampelík F. C. XH ^69.

Kant XV 63, 247, 248, 250,

252, 253, 254, 397, 401,

404, 1053, 1055, 1056,

1058, 1060, 1062, 1064,

1068, 1071.

Kapitola z prí^.stouárodní

geografie a ethnografie

moravské. Od F. Bar-
toše XV 29

Kaplí a Víde r. 1683 a

1883. Od J. B. Miltnera
XIII 765; v. i Xn 83.

Kapper, *eské listy XIII

198; v. i Xin207; XIV
975.

Karaordvi A. XV 567.

Karadži Vuk St XV 1014.

Karburování plynu XI 92.

Katolictví XI 31.

Kavkaz v. Fadéjev.

Kazanlyk XII 765, 770.

Každý stupnm. Báse A.

Heyduka XH 1122.

Kdo s koho? Od Z. Wintra
XV 774, 895, 957, 1073.

Kdo zaplatil Bílou horu nej-

dráž? Od K Malinského
XIII 1053.

fKendík J. L. XIV 466.

Kerkyra XH 409.

Ke statistice vzdlanosti v

Eakousku. Od V. I. Letna
XV 971.

Kinský hrab F. J. XH 662

;

XIV 958, 959, 96ti.

fKlácel M. F. XII 469; v.

i xn 1047; XV 376.

Klášter v. Rylský, Ze Svaté
Hory.

Klecanda, *Na bojišti XIII
562

Kleinert V. P. XHI 1124.

Klementinum v. Djiny.
Klemt A. XV 261.

fKlicpera J. XI 362.

Klicpera V. K. XIH 801,

1134; XIV 89;XV 73, 154.

Klimšová, *Turnov8ké po-
vídky xn 1044.

Klír J. Xy 646.

Kníže Gorakov a jeho doba.

Od J . J. TouMmského Xni
403, 521; v. i XÍI 664.

Knoll XIV 1047.

Knotz XV 383, 666
Kober, *I)vé léta XIV 280;
*Z rzných kruh XV 751

.

fKobliska A. Xn 1046.

Koevar Št. Xni 567.

Kodym Filip Stanislav. Od
F. enského XIV 1053;
v i XV 388.

Kolár F. xn 76.

Kolár J. J., *Královna Bar-

bora XIV 556; *xMonika

XU 759; *Primator XUI
832; *Smiití Xn 749

752, 753; *Umrlí hlava

XV 364; v. i XI 186;
XII 890; Xm 203, 832;
XV 162.

fKolárová Manetínská A.

XII 890.

Kolá M.* Xin 378, 1031.

Kollár J. XII 368, 372, 470,

481, 487, 935; Xni 393,

751, 1076, 1122; XIV 61,

190, 280, 375; XV 1023,

1053, 1072.

Komenský J. A. Xffl 1080,

1081, 1084; XIV 291, 462.

Kominost XV 1070.

Kuraniunismus XIV 305,

387, 392, 415.

Komorowski B. XII 650.

Komory obchodní XII 187,

663; Xin565, 852; XIV
474, 936.

Kondensace XI 92.

Konopnická M. XII 478.

Kopaniái v. Moravští.

Kopitar B. XII 494; Xin
135; XV 1014.

Koráb, *Vývoj knihtiska-
ství XI 570.

Korutany Xin 568; XV
667.

Koán , *eskomoravská
kronika XU 86;xm 1032.

Koenský, *Prosté výklady

ze zemzpytu XI 190.

Koistka K. XI 188.

Košcielski J. XII 649; XV
475.

Kosmák, *Nkolik obrázk
XIII 560.

Kossakové XV 641.

Kossovi K. A. xm 555.

Kostelecký, *Na led Xin
479; *U splavu XV 559;
*Ze stráné XIV 665.

Košín, *Epigramy XI 372.

fKošut J. XI 361.

Košut Ludvík. Od J. Arbesa
XIV 712, 765, 888, 1067.

tKotal . XIV 467.

fKotek F. XV 1115.

Kotík A. XII 364, 913.

fKotljarevskij A. A. Od J.

J. Toužimského XII 71.

Kotor v. Boka.
Kott, *Slovník XII 563.

Kotzebue A.* XI 769.

fKouba J. XV 1114.

Kouble, *Stanko Vraz Xn
371.

Koukl, *Básn XI275; *Ka-
valírkové XIII 836 ; *Pisné

XIV 192; v. i XI 368;
fXTV 467.

Koula J. XV 646.

Kovaovic,*HašišXlVll09;
^Ženichové XIV 1107.

Kraft A. XIV 1005, 1009.

Kraiina Xin 566, 568, 953;
XV 667.

Krajník, *Jan Rohá XI
366.

Krakov XIV 804.

Král J. M. XIII 1132.

fKramuele E. XIV 470.

Krapotkin Xm 191, 288.

Krása A. XIV 62.

Krásnohorská, *Básník XII
570; *Blaník XII 463;
*ertova stna XIV 180;
*Ddic ducha XIV 761;
*Harantova žena XI 1 1 17

;

xn 752; *Karel Škreta

XIV 1101; *K slovan-

skému jihu XII 931

;

*Vlaštoviky XIV 188;

v. i XI 760; XII 169,

930; XIII 283; XIV 759;
XV 373.

Krasovda XV 1054, 1057,

1062.

Kraszewski I. J. XII 650;
XIII 178; XIV 564.

Kraus A. Xn 185, 1050,

1142;Xnil64, 565;XIV
286, 1046, 1050 ; XV 383.

tKraus L. XV 1111.

Krejí J. XI 188, 189, 433,

434; XIII 1042.

Kritika eská XI 265; XIV
956.

Krivošije v. Boka.
Križani J. XI 882.
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Krkonoše v. Orlické.

Krofty XIV 1047.

Kroj národní XI 747; XH
462; XrV 47, 52.

Kromíž XV 950; v. i

Šmolka.
Kronawetter Xn 1144; XV

667.

Krouskv J. Xm í05.

Krov J: T. XV 73.

Krylov XIII 725.

Krym v. Kníže.
Krystfek, *Boj monar-

chické Evropy XIII 384

;

XV 762.

Krystfek, *Všeob. církevní

djepis XV 760.

fKížfk V. XI 763.

Khžkovský Pavel. Od V.

V. Zeleného XV 634.

fKHín J. XIV 1143.

Kubista J. xm 913.

Kuera, *Písn XIV 565.

Kucha, *Ze zašlých a no-

vých dob XV 840.

Kukla, *Anatom()vé XIV
560; *Návrat XV 472;
*Ti sta XV 472.

Kulda XII 1047.

Kunik A. XV 1016.

Kušta, *0 gcologickýcli po-

mrech XI 191.

Kutina B. XII 80.

Kuzmány XII 481.

Kvapil, *Zpvy knížecí XIV
186.

K velkému životu. Báse
J. Jakubce XV 2:!;j.

Kvíala J. XII 382, 1049,

1143; XIII 858; XIV
1052, 1143.

L.

Labe XIII 422; XIV 1112,

1113; XV 499
Labiche a Delacour, *() mi-

lion XV 1109.

Lacina v. Malínský.
Ladecký, *Kortan XI II 837.

Lachové XI 28.

Lam J. xm 256.

tLambl K. XIV 1141.
Langley XV 873.

Laponsko a Laponci Od
J. Kuenského XIII 52,
2H0, 338.

Lasalle F. XIV 306.

Láska. Báse O. Óerciulu
XV 834.

Lašek, *astolovice XII 87

;

*Okres Kostelecký XV
853.

Latinská babika. Povídka
F. Schulze xm 39, 144,

259, 351, 460, 537, 638,

757,841,942,1005, 1102.

Latour XIV 8, 9.

tLaužeckýJ. XIII 1125.

Ledová jeskyn Dobšinská.
Od J. Wunsche XI 79.

Ledr, *Dje Nových Dvor
XV 853.

Leger, *Pohádka XIII 367;
Peludy XI 183; * Verše
XI 472; *Všední život

XIV 75; *Zapomenuté
sny XII 173.

Lehner, *Method XII 85.

Lechové XI 28.

Leibnitz XIV 666; XV
60, 61, 243, 247, 1056,

1063.

Lékaství v. Doktorky.
tLelek C. XIII 754.

Len XI 440.

Lenz, *Uení Chelického
XV 759.

Lepa B., *Historické ho-

vory XII 89.

Lerch L. XV 265, 648.

Lessar XII 559.

Lessing K. F. XIV 171.

Lgtowski J. XII 651.

Leukippos XV 240.

Lev v. Na honb.
Lhota A. XV 169, 267.

Libelt K XV 1061.

Liberecké soukennictví XI
536, 539; XIII 251.

Lidstvu. Báse od O. er-
vinky XII 157.

Liebscher A. XIII 87, 282,

284; XIV 167, 369; XV
173, 262, 643.

Liebscher K. Xlí 78; XIII
28•.^ 284 ; XIV 369 ; XV
642.

fLiegcrt F. K. XI 451; v.

i XIII 1139.

Lionbachcr XII 381, 382;
XIV 283; XV 667.

Lier, *Flora XI 368; *No-
vel y XIII 279 ; v. i XII
104.Í.

Lichard D. XIII 455.

Linda J. XII 488, 707;
XIII 139: XIV 291.

Linné K. XIII 444; XIV
575, 691, 783, 787.

Lipanská slavnos XII 184.

*LÍ8ty chemické XII 178.

Listy z ruské vesnice. Od
II. Jaroše XV 36, 97,

289, 698.

Liška E. K. XV 261.

Literatura v. Písemnictví;

*L. chemická XII 175;
*L. pírodovdecká XI
188; L. ecká a ímská
v. Novjší objevy; *L.

technická XI 571 ; v. i
\

XII 184; Xm 1084; XV J
1072, Práce.

Litva XI 30.

Litwos xm 253.

Livadia XI 95.

Lnáství XI 440.

Loeífling XIV 699.

Locke XV 246.

Lokay, *Brouek XIV 764;
*Dédoušek XV 471 ;

^ Krá-
lovna XV 471 ; *Známos
XV 472.

Longfellov Henry Wads-
worth. Od V. E. Mourka
XII 591, 709.

Lopai v. Laponci.
Lotziug, *Pytlák XII 466,

467.

Loziski V. XIII 254.

Lubowski E. XII 645.

Lderitz F A. E. XV 348.

Lukjanow XII 561.

*Luniír (Mikovcv) XI 185,

186, 761; XII 280; XIV
01.

Lužice v. Smole, Srbská.

Lužická, *Výš a výše XII

653.

M.

Macedonie v. Ze Svaté; v.

i XV 283
fMaciejowski V. A. XIII

456; v. i XII 648; XIII

257; XV 476.

Madai v. Chorvátská, Ivo-

šut, Otázka, Slováci ; v.

i Uhry.
Mácha K.H. XIV 61, 469;
XV 23.

Macháek K. S. XV 75.

Machytka J. XV 84.

fMaixner Petr. Od J. Ne-
rudy XIV 1137; v. i XV
169.

*Máj, almanah XI 186; XIV
oi.

t Majer A. XI 3(>1.
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Majetek v. Novjší uení.
fMakarij XIII 553.

Makušev V. V. XIII 555.

Malby v. Malíství.
Malebranche XV 245.

Malina XV 1111.

Malí-iský, *Kronika XIV
81; XV 556; v. i XIII
878.

Malíství Xin 900, 901;
XV 1003; v. i Maixner,
Umní.

Malý, *Naští znovuzrození
XIII 1030; XV 755; v.

i XII 1 203.

Mánes: K výstav dl
M— ových. Od R. Tyr-
šové XI 142; v. i XIV
165, 3(59; XV 173.

Miinetínská v. Koláová.
JMauzotti, *Excelsior XV

1109.

Mapv Xn 864.

Marek A. XI 763 ; XII 838;
XIV 976; XV 76, 387.

Marek J. J.' XI 186, 277.

Marenné V. XIII 182.

Mareš F.* XI 570; XIII

1031.

Marehetti, *Ruy Blas XII
466.

Marino Giambattista XI 19,

20.

Markov V. XIV 474.

Marseillaisa a její skladatel.

Od V. Gablera XII 688.

Martin XV 945.

Martinovský XII 933.

Maryla. Od A. Jiráska XV
1, 131, 217, 327, 411,

481.

Maák J. XIV 248; XV
267.

Mašek, *Ukázka tekstu Ru-
kopisu Královédvorského
XII 566.

:\Iatejko XIV 169.

*Mater, verborum XI 566;
XII 488.

Mateská e. Báse K.

V. Baisa XV 1116.

*Mathematika XI 572.

*Maticc lidu XII 86, 92,

275; XIII 747, 1043; M.
ústední v. Ústední.

Matka. Idyla F. Chalupy
XIV 351.

Mauder J. XV 166.

Mayer J. XIV 960.

Maýr J. N. XIII 1129.

Mažuranic J. XV 1015.

OSVÉIA 1886 12.

Medicína v. Doktorky.
Meilhac XV 478.

Meinert J. XIII 135; XV
1013, 1015.

Mejsnar H.* XV 479.

Meiikov L. XII 665.

Melnikov P. J. XII 271.

Meník F.* XI 571; XII

91, 491; XIII 383
Merwart P. XV 174, 647.

Metamorfosa rostlin a její

djiny. Od dr. L. ela-
kovského XIV 576, 691,
779.

Method, asopis XII 84.

Methodéjská slavnost XII
762; XV 566

Mezzofanti XIII 199.

Mickiewicz, *Pan Tadeáš
XII 930.

Micbna A.* XI 21, 23.

Mika M. XI 672.

Miklosich XIII 195, 325;
XV 1014.

Mikolášk, *JeseníkXV 854.

Mikovec F. B."*' XI 185;
Xm204, 282; XIV 176.

Miíkowski J. XIII 179.

Milí Stuart XV 61, 241,

250, 253, 254, 255, 1069.

Miltner J.* XII 83; XIII

1031; XV 855.

Mirande de Francisco XI
18.

Mirecki K. XV 640.

Miiovský, *Básn XII 930;
*Povídky Xill 280.

Mnichov v. Praha.

Mocker XV 86.

Mokrý, *Básn XIV 67;

*Jihoeské melodie XI
370; *Na divim kameni
XV 845; *Povídky XIV
276.

Molire, *Misanthrop XV
475; *Smšné koketky
XV 369.

Molokané XIII 862, 866.

Morava v. Boj, Kapito'a,

Ke statistice. Moravští,

Panství, Z duchovní.

Morav. Báse od P. Bo-
dláka XII 976,

Moravští Kopaniái. Od
F. Bartoše XIV 46, 149,

232
Morelšóici XIII 704.

Morfiu W. R. XIII 1039.

Morzkowská V. XIII 18-'.

Moské oko. Z A. Asnyka
pel. F. Kvapil XII 237.

Moser* XII 74; XIII 1022.

Moskva XIII 721.

Mouras XIII 173.

Mourek V. E.* XII 565;
XIII 1041.

Mozart, *Don Juan XIV
1110.

Mráz, *Básn XIV 571.

Mrtvola zimního krále. Bá-
se E. Minovského XV
528.

Mtihlsteinová, *Na bezích
Nežárky XII 653; *Po-
vídky XII 652.

Muka E. XV 765.

tMller Jan B. Od V. V.

Zeleného XV 376.

Mull' r K., *Týden v lázn ch
XII 570.

Museum v. eské.
Mužík, *Balady XV 273;

*Jarní boue XIII 89.

Myslbek J. XIV 161 ; XV
89, 165.

Mzda v. Panství.

Jí.

Náboženství v. Laponsko,
Rotterdam, Sektáství,
V zemi, Ze Svaté.

Na žalovat? Báse A.Hey-
duka XIII 110.

Na erné hodince- Báse
A. Heyduka XIV 42, 227,

528, 798.

Na erstvém vzduchu. Ro-
mán od A. V. Šmilov-

ského XII 23, 97, 206,

318, 441, 539, 546, 612,

729, 826, 915, 977, 1086.

Nad kronikou Slavie. Bá-
se F. Kyselého XV 595.

Nad mohylou cara Osvobo-
ditele. Od A. Heyduka
XI 358.

Na honb lvv a buvol.
Z loveckých episod dra.

E. Holuba XI 623.

Naivnos XV l'<71.

Na nejistou adresu. Od J.

Bittnera XIV 618.

Na obranu mateštiny. Bá-
se A. HeydukaXll 1084.

Napoleon V. XIII 190, 288.

Náprstek F. XI 368, 450.

Národní divadlo: V n—ím
d—e. Od V. V. Zeleného

XI 641 ; Národní divadlo

v Praze. Od R. Tyršové

73
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XI 1144; Národní divadlo

jako dílo umlecké. Od
R. Tyršové XIV 158,

244 ; *Národní divadlo

XIII 823; v. i Xn 181,

1142; XIV 92; XV 894,

1103, 1109, Slovo.

Národopis v. Cestopis, No-
vjší uení, O sociologii,

Panství, Vodní cesty.

*Národ sob XI 451.

Na rybníce. Báse J. Ja-
kubce XV 876, 983, 1087.

Narzymski J. XII 645; XV
36.5.

Náeí XIV 54.

Náš sedlák. Báse A. Hey-
duka XV 325.

Naše e. Báse E. Mi-
novského XII 155.

Návrat. Báse M. A. Ši-

máka XIV 753.

Nebeský P. XIII 1022.

Nebeský Václav Bolemír.

Od F. enského XIII 24,

128, 193; v. i XII 472,

487; XIII 24, 480; XV
1015.

Neas, *Obrázky XV 847;
*Svét XV 276; v. i as.

Nedle J. B. XII 469.

Nechvíle J.* XV 853.

Nejedlý J. XIII 139; XIV
469; XV 154.

Nejedlý V. XIV 470.

Nmci v echách XIII 855,

856, 1076; XIV 92.

Nmcová B.* XI 186; XII
276, 567, 1044; XIII 96,

750; XIV 190.

Nmecké malístvíXV 1011.

Nmecké osady v Africe.

Od dr. J. Éeéábka XV
344, 422, 515; v. i XIV
1146; XV 286.

Nmecko XIV 256; XV
813; v. i O národním,
Praha, Rozhledy v dji-
nách souasných. Nmci,
Nmecké, Prusko.

Nemodlenci XIII 702.

Neruda, *Arabesky XI 476

;

*Balady XIII 364; Ma-
lostranské povídky XIII

1048; XV 278; *Prosté
motivy XIV 70; *Rzn)
lidé XI 476; v i XIII
256; XIV 71.

Nevole a Raýmau, *Orga-
nická chemie XII 175.

Niederle J. a Fr. Velišský.

Od V. Vlka XIII 912;
v. i XIII 913.

Nihilismus XIV 307.

Nikolió F. Xni 86, 87.

Nizozemské malíství XV
1009.

Njeguš P. P. XIV 622.

Noc. Báse St. Jizerské XV
834.

Nocturno. Báse O. er-
vinky XIII 215.

Nordeuskióld* XI 667, 930;
XIII 1041.

Norimberk XIV 803, 813.

Novelistika v. Polská, Vý-
pravná.

Nové písn. Od A. Heyduka
XII 18.

Nové zempisné výzkumy
na Rusi. Od J. Vlacha
XII 559.

Novjší objevy na poli ar-

cheologie klasické. Od F.

Velišského XI 37, 114,

293, 546, 626, 72(J.

Novjší uení socialistické.

Od dr. J. Trakala XIV
297, 385.

Novela poplatková XV 380;
N. školská XIII 565.

Novotný A XII 941.

Novotný J. V. XIV 184.

Nový sad. Báse od J. Ja-
kubce XI 90b, 1005, 1110.

O.

Obchod v. Komory, Novjší
uení, Vodní cesty, Pan-
ství, Tonkin.

Oblaky. Zpvy J. Kalasa
XIV 639.

O botanických zahradách.

Od dr. A. Hansgirga
XUI 443.

Obrázek z pouti. Báse J.

Jakubce XII 894, 1011,

1123.

O eském sklánní cizích

jmen. Od V. Svobody
XII 281.

Ohéral J. XII 469, 1047.

Ohnt, *Majitel XV b71.

Olomouc v. Boj.

Olympia XI 546.

tOmulevský XIV 473.

O národním antagonismu.
Od F. J. Zoubka XIII

1074; v. i XIV 450, 451.

O národním smýšloní Krá-

lovédvorských epik. Od
M. Hattaly XV 1013.

O nkterých potebácli slo-

vanské vzájemnosti. Od
B. Marjana XII 784,

861, 102;i.

Opavsko v. Boj.

Opera v. Zpvohra.
O poátcích Pražské spo-

lenosti nauk. Od dr. ,1.

Kalouska XIV 957.

O pohybech rostlin. Od dr.

A. Hansgirga XI 323.

O pouti. Báse A. Hey-
duka XV 1116.

O píinách zemtesení.
Od dr. E. Boického XI
217.

Opuka XV 499.

O plnoci. Balada A. K.

Muzika XIV 531.

Ori. Báse A. Heyduka
XV 421.

Orlické hory a krajiny k nim
piléhající. Od dr. .1.

Krejího XV 193, 311,

499.

Orlický S.* XIII 369.

OrthJ.*XI368;XIII103G;
XV 854.

Orzeszková E. XIII 252.

O sluneném teple a svtle.

Od dr. A. Seydlera XV
861.

O sociologii. Od dr. .F.

Trakala XV 58, 119.

Ostrovský* XIII 722, 723;
XV 1103.

Osvtlení XI 91.

Otavský, *Amazonka X\'

473.

Otázka Rcká. Od B J'o-

pelky XII 878, 1071.

Otec. Báse F. Chalupy
XV 785.

^Oznamovatel sjezdu piro-
dozpytc XI 189; XII

852.

Pacold, *Statika konstrukcí
XI 571.

Pailloron, *Svt nudy XV
371.

Pakosta, *Listy a kvty X V
836.

Palacký jako filos. f. Od
L. echa XV 1053 ; v.

i XI 16, 284, 480, 566,
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763; XII 80, 90, 93,

372, 484, 487; XIII 142,

202, 210, 1031, 1039,

1126; XIV 80, 191, 290,

292. 558; XV 387, 1015,

1017; Vlastní.

i'íilacký J.' XIII 381 ; XV
857.

I'aleek J. XI 95.

Palkovi J. XV 583.
* I 'auiátky archeologické XI I

84; XIII 1031.

Pam a pispsobivos
hmoty ústrojné. Od V.

Kurze XII 927.

Taii profesor. Báse V. K.

Eaisa XV 663.

Paiiamská úžina XI 96.

Panslavismus XII 10.51.

Panství obchodu. Od dr.

A. Bráfa XI 439, .535.

Pantáta Hradický. Od J.

Z)Mnoí;sA:é^o XII 738, 797.

Papežovo panství XII 189,

190.

Parlament v. První.

Parmenides XV 239, 241.

Parnell K. S. XI 965 ; XII
667.

Paroubek, *Báse o Irm
XII 273.

Paíž Xm 177; v. i Mar-
seillaisa.

*Passional XI 569.

tPastrnek A. XV 1111.

Patera A. XII 488; v. i

Hattala.

Patristika XV 244.

Paukar J. XI 26.

Pažout J. XV 849.

fPeerský A. XIII 553; v.

i XII 271.

Peírka J. XIII 204.

Peel R. XI 695, 701.

Peisker J. XIII 378.

Pelcl F. M. XIV 961, 965.

Pelikán V. B. XK .«í40.

Penízek J.* XII 932; XIII

1019, 1128, 1131.

Prgamon XI 293.

fPerov V. G. XIII 550.

Persie XIV 416, 417; (ar-

chitektura starovká) XV
629.

IVška B. XIII 204.

Petrohrad XIII 721.

Petr, *Illnstr. djiny XII
369.

Pfeifiier B. XI 766, 775.

Pfleger XII 749.

Pfiug A. *XIII 182.

Pietkiewicz A. XII 982;
XIII 182.

Pichl J. B. XII 472; XIII
203.

Pinkas, * Nerovné manželství

XIII 79.

Pinto S. XI 225.

Piotrowski A. XII 652.

Pippich, *Ve veejném ži-

vot XV 362; *Vlasty
skon XV 467; *Z eské
domácnosti XI 368.

tPirogov N. J. XIII 549.

Písemnictví v. Básn, D-
jepis, Filologie, Historie,

Idylická, Literatura, Ma-
thematika. Nové, Roz-
hledy, Spolek, Výpravná,
Filosofie.

Pisenský A. T. XU 271.

Píse o mozolech. Od A.
Koukla XII 328.

Pís(> o Závišovi. Od F.

Chalupy XIII 494.

Pískovec XV 499, 507.

Písn jarní. Od A. Heyduka
XIII 423.

Písn prostonárodní. Od V.

V. Zeleného XII 932; v.

i Kapitola, Moravští, Z
duchovní.

Písek XV 157.

Plachý Š. XIII 1035.

Plato XV 297; XV 123,

237, 240, 241, 242, 1053,

1054, 1059, 1061.

Plattner XV 1056.

Plavba XII 1140.

Plevno v. Skobelev.

Plodek, *Círk, mapa XV
858.

Piomieczyk S. XII 651.

Plovdiv XII 497.

Plug A.* XII 932.

Plutarch XII 55.

Plyn XI 91 ; XHI 174.

Plze Xn 663; XEI 247,

284, 417; XFV 475; XV
665, 951.

Po boui. Od K. H. Sýkory
xn 341.

Poátecký J. XV 1115.

Po denním trudu. Báse J.

Jakubce XIV 136.

Podhorská XV 76.

Podlipská, *Anežka XI 378

;

Jaroslav XH 280; *Pe-
regrinus XII 1039; *Vr-

tochy XII 655 ; *Žití neb
nežíti XII 654; v. i XI
188.

Podlipský J. XIII 203.

Podtatrí XI 79.

Poe K. A. XII o96.

Poetické besedy XIII 364;
XIV 70, 186; XV 175,

179, «40.

Pohádká. Báse A. Hey-
duka XV 633.

Pohan V. A. XI 26.

Pojana. Obrázek rumunské
vesnice. Od J. Wunsche
XI 803, 895.

Pokornv, *S procitlým ja-

rem XIII 91 ; *Z hor XI
370; *Z potulek po Slo-

vensku XV 857.

Poláci a Rusíni. Od dr. J.

Perwolfa XI 28, 132, 309,

492, 634, 812, 882, 990,

1071; v. i Polsko.

Polární krajiny v. Z krajin.

Poljakov XII 561.

Polská novelistika. Od F.

Kvapila XIII 178, 252.

Polsko v. Kníže, Poláci,

Polská, Rozhledy v d-
jinách. Sjezd, Z básnictví.

Pompeje XI 39, 114.

Popov, admirál XI 95.

Popov M. xm 872.

Posselt F. XII 703.

Povry XIV 149, 236.

Práce technické. Posudek
L. Hajniše XV 939.

Praha a Mnichov. Od J.

Šafránka XV 720, 887;
v. i XI 2, 221 ; xn 184,

382; XIII 177, A -7, 418,

857 ; XIV 803, 804, 1052,

1112; XV 499, 947.

*Prameny djin eských
Xin 381 ; XV 848.

Prapor. Báse E. Miiov-
ského XIV 617.

Prásek, *Paméti Malenovic
a Pohoelic XIII 1036.

Prášek, * Všeobecný djepis
XII 83.

Pravda F.* XI 186; Xn
567.

Pravoslaví v. Sektáství; v.

i XIV 597.

Pražák A. XH 186, 187,
ll44;Xin568;XrV286,
476 ; XV 384.

Pražské zvony. Báse E.

Minovského XV 433.

Pražský, *Historické humo-
resky XV 283.

Preininger J. XV 475,

Preis, *Navedení XII 176.

73*
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Presl J. S. XI 188, 763:
XV 385.

Preširen F.* XII 932.

Procházka F. F. XI 20,

22; XII 700, 701, 813.

Procházka F., *Humoresky
XV 281 ; *Miroslava XII
279.

Procházka F. S., *Píse
o inu XV 842; *Pod
základní kámen XIV 192.

Procházka J. XV 166, 395.

Procházka L. XH 933.

Procházka M. XII 1047.

Prokop F. J.* XI 186.

Proletariát v. Novjší uení.
Prosa výpravná v. Výpravná.
Prosba. Báse M. A. Ši-

máka XV 939.

Protestantismus v. Sektá-
ství.

tPrcha K. F. XIII 1127.

Prmysl v. Obchod.
Prplav v. Suez, Vodní.
Prusko XII 189, 666, 864,
1146;Xin406, 925, 965;
XIV 256; XV 94, 952.

Prvodce do hvozdu XV
854; *Pr.,po Vídni XV
854; v. i Rivnáv.

První pokusy o spolený
parlament pro všechny
zem rakouské. Od dr.

A. Bezka XII 1.

První sníh. Báse od J. Ku-
chae XIII 143.

Przyborowski W. XIII 258.

Pádelnictví XI 440.

Pradlena. Báse A. Heydu-
ka XV 235.

Pednes v. Slovo.

Pevalský XI 231 ; XII 562.

Pevrat ve Východní Ru-
melii. Od J. J. Toužim-
ského XV 1049, 1133.

Píhonský XI 670, 674, 878.

*Pírodovda XI 188; XII
851 ; v. i Oznamovatel, O
sluneném, Orlické, Pa-
m, Smr a záv, eské'.

Puié v. Danii.
Puchmajer A. J. XII 373,

491; XIII 139.

Pulda A. XV 373, 374.

Plnoní mše na Karlov
Týn. Povsí od K. V.
Baisa XIV 675.

Purkyn J. XI 188, 879;
XIII 754; XIV 756; XV
389.

Pypin, *Historie literatur

XII 364; XV 1026.
Pyrrhon XV 243.

Quis, *Balady XIV 71 ; *Po-
hádky o hloupém 11 'nzovi

Xl272;*TešnéXVl81;
v. i XII 691.

R.

Rada, *Boža XV 473.

Rada íšská XII 186, 380,

664, 1051; XIII 284, 564;
XIV 92, 93, 282; XV 93,

379, 564.

tRais J. XIV 466.

fRajecký J. XII 1046.

Rakousko XIII 965; XIV
256, 257; v. i Bosna, Ke
statistice. Panství, První,

Rozhledy v djinách sou-

asných, Víde.
Randa A. XII 663.

Rank, *Slovník nmecký
XII 565.

Rapacki W. XII 650.

Raušar, *Z údolí XIV 378.

Rautenkranc XIV 469.

Raýman v. Nevole.

Fegel XII 561.

*Regesta XV 848.

Regulátory XI 92.

Reiter XV 947.

Reka v. Otázka.
RenaissancG, Italská ranná

:

architektura XV 994, pla-

stika XV 1001, malíství

XV 1003; it. vrcholná:

architektura XV 994, pla-

stika XV 1001, malíství
XV 1003. Renaissanní
architektura mimoitalská
XV 1000; v. i XIV 801,

802.

Renatus, *Marinka XIV
277.

Ressel XI 95.

Rezek A.* XII 92; XIII 376,

1029; XV 850.

Riíger, *ei XIV 86; v.

i XII 381; XIII 210,

855; XIV 87, 283, 1047,

1114.

Risti J. XU 1145; XIV
379; XV 566.

Ritornelly. Od F. Douchy
XIII 1101.

Rjeka v. Reka.
Rogosr J. XIII 257.

Rohlfsova výprava XI 2 26.

Rokos XI 765; XV 154.

Rokytanskv K. XII 120,

122.

Román v. Výpravná.
Románský sloh architek-

tura XV 814, skulptura

a malba XV 912.

Rosa V. J. XI 25, 27, 132.

Rosen J. XIII 1023.

Rosický, *Botanika XI 190.

Rostlinstvo v. Metamorfosa,
O botanických, O pohy-
bech, Z djin.

Rotterdam. Od J. Štolby
XIII 506; v. i XV 352.

Roubalík XV 265.

Rouget de Lisle XII 688.

Rousseau XIV 299 ; XV 63.

fRovy erstvé. Od F. en-
ského XII 469, 837, 1046,

1141; XIII 451, 750, 1122;

XIV 464, 1141; XV 1110.
— Od F. Chalupy XIV
471. — Od F. Kvapila
XIII 456. — Od J. Mikše
XIII 549. — Od L. Šebka
XII 471. — Od V. V.

Zeleného XI 360, 763.

Rozhledy na poli techni-

ckém. Od L. Hajniše XI
98; XII 1137; XIII 173.

R. na poli zempisném.
Od dr. J. Vlacha XI
224. R. v djinách sou-

asných od F. Schulze
XII 181, 285 380; — od
J. J. Toužimského 663,

761,855,1048,1142; XIII
185, 284, 564, 852, 952;
XIV 92, 28->, 379, 474;
XIV 561, 935, 1046, 1143;
XV 93, 283, 379, 478,

564, 665, 949. R. v umní
výtvarném. Od R. Tyr-
šové XV 81, 165, 256;
v. i Divadelní.

Rozkolníci v. Sektáství.
Rozkošný R.* XIV 1079;
XV 801.

Rozpoet státní XII 1142,

1143; Xini86, 564,857;
XIV 93, 95, 476, 477;
XV 93, 380, 565.

Rozptýlené kapitoly. Od A.
V. Šmilovského XI 409,
501.
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Rubeš F. J. XV 387, 388.

Rudla S. XV 646.

Rudnická Ž. XIII 258.

Rudolfinum XV 83, 894;
v. i Výstava.

Ruggiero M. XI 39.

Rukopis Královédvorský
XII 490, 493; XIII 128,

134. 200, 378; XV 1013;
R. Zelenohorský XII 488.

tRull F. Xm 1123.

Rumelie v. Pevrat, Z Vý-
chodní; v. i. XIV 480,

1146; XV 93.

Rumunsko XIII 570; v. i

Pojana.

Rusíni v. Poláci.

Rusko v. Doktorky, Fadé-
jev, Gorakov, Listy, No-
vé zempisné. Rozhledy
v djinách souasných,
Sektáství, Skobelev, Tur-
genv. Veteráni, Zimní
saisona, Dostojevský.

Ruth, *Olymp XV "
470,

1103; *Si'Stenka XV
1103.

Rybika Antonín Sktiteský.
Od V. V. Zeleného XÍI
957 ; *Pední kisitelé

XIV 85; v. i XI 681;
XTI 481; XIII 203; XV
2S 376.

Rybniká. Hist. obraz od
A. Jiráska XI 611, 717,

787.

Rvlskv klášter. Od dr. K.
\Tireka XIII 669, 776,

890.

Rytectví XIV 1015, 1016.

Rzgtkowski XII 649.

R.

Hád volební XH 380, 664,

1051; XIII 855; . živ-

nostenský XIII 565; XIV
^ 563 ; XV 384.

ecko a ekové nového
vku. Od J. J. Toužim-
ského XI 193, 419, 595,

681, 915, 1053; archi-

tektura, skulptura a mal-
ba XV 630, 631; v. i

Kníže, Novjší objevy,

V zemi, Z Východní.
*enictví XIV 86.

ehák J.* Xn 88; XIH
377.

eky v. Orlické, Vodní.

epice Xm 976.

ezá F. XIV 295.

ezbáství XIV 809, 812.

fezníek J. J. XH 840.

ezníek V., *Léta spásy
xm 559 ; *Na stará ko-
lena XIV 82; *Po veliké

události XV 750; *U e-
ského lva XIII 1052;
*Vesui(ké povídky XV
750; *Za utrpení XV
748 ;*Z rzných as XV

, 750.

ímané XII 392; (architek-

tura, skulptura a malba)
XV 632; v. i Novjší ob-

jely-
*Rivnáv Prvodce XII

179.

S.

Sabina K. XU 487; XIII

137, 201, 204; XIV 184,

469.

Sabowski V. XUI 254.

Sadovnikov D. N. XIV 473.

Sadowská M XIII 182.

Sadovský, *Studáuka XI!
174.

Saltykov M. J. XH 269.

Samohrady. Román V. Vlka
XIV 532, 641, 734, 8.iO.

916, 1027, 1116; XV
436, 538, 650, 736, 820,

923, 1031, 1118.

Sannazaro J. XI 18, 21

Sardou* XI 448; XIII 1024;
XV 373.

Sarnecki Z. XII 645.

Sbírky Tyršovy. Od A.
Turka XV 623, 808, 912,

993.

*Sborník historický XIII
377, 1029; XV 850; *Sb.

slovanský XII 174.

Sedláek. *Hradv a zámky
xn 78, 87; 'XIII 282,

371, 1028; XV 755.

Seeling B. XX 165.

Seidan J. XV 88.

Seifert A. XV 262.

Sektáství na Rusi. Od J.

Hrubého XUI 575, 687,

861, 987, 1065.

Se Strahova. Báse F. Ky-
selého XIV 65.

Sewer XU 648; Xm 257;
XV 476.

Sextus Empiricus XIV 243,

244, 252.

tSeydler K. V. XIII 1123.

Seyfert A. XV 648.

ShMkesp*=are XIII 664; XIV
89; XV 24; v. i Ze zn-
lek.

Scheliing XV 1054.

Schikaneder J. XIV 368;
XV 171, 263, 645.

Schiiler XV 1053. 1060,

1062, 1066, 1067, 1068.

Schloiermacber XV 1056,

1058.

Schlesinger L.* XU 92.

Schmoranz XV 946.

Schneider F. XI 670, 873,

878
Schnirch B. XV 87.

Schobl J. XI 189; XIl
851.

Schoenerer XV .381-

Scholastika XV 244.

Schónborn F. XII 185,285,
286: XV 950.

SchonthanF.* XII 74; XV
477.

Schoppenhauer A. XV 237,
249. 252,399, 401, 1061.

Schulz, *Doktor .Tohánek

XIII 1046 ;*PovídkyXni
472 ; *Z našich a cizích

vlastí xm x83, 1042; v.

i xn 310.

Schwab Polabský A. *XV
475.

Schwarz, baron XIII 285,
286.

Schwarzenberg v. Z poli-

tické.

Schweiger-Lerchenfeld,*Na
východ XV 857.

Sibirjakov A. XI 926.

Sibi XI 228; XIII 581, 587.

Siemens W. XI 91; XV 871.

Sienkiewicz H. XII 648;
XIII 253.

Simon S. XIV 300.

Siroty. Báse F. Chalupt/
xm 728, 815, 935, 997.

Sjezd léka polských XIT

184; Sj. pírodozpytc v.

Oznamovatel.
Skaánskv M., *Janošík XI

368.

Skandinávie- v. V vlet.

Skiba W. XIII 254.

Skity XIV 422.

Sklánní v. O eském.
Skláství XI 542, 543.

Skobelev M. D., generál.
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Od P. Alhieriho XH 289

;

v. i XIT 384, 763; XTIT
860.

Skopci Xm 1065.

Skramlík J. XV 265, 645.

fSkrejšovskýJ. S.Xnill26.
S Krkonoší. Báse od J.

Jakubce XII 519.

Skek, *Na rodué pd
XIV 191.

Sládek, *Na prahu ráje XIII

363; *Svtlnu stopou XI
273; *Ze života XV 179;
v. i XV 368.

Sláma, *Vlastenecké puto-

vání XV 856.

Slaný xm 1053.

SlávM . Dle cestopisných zá-

])isek od S. echa XI 239,

338
Sláva. Od A. Eeyduka XIII

535.

*Slavia, almanah XI 373.

Slavík F. A.* XIII 376; XV
851.

Slezsko XTI 186, 761,942,
1050: XV 667; v. i Boj

o eštinu.

tSlota J. XII 10-Í6.

Slováci XI 1; XIII 1087.

Slované v. O národním,

O nkterých, Poláci, Ru-
sko, Srhská.

Slowacki, *Mazepa XI 448.

Slovanský shorník XII 1 74.

Slovinci XII 382, 762 ; XHI
567; XV 381, 667, 949;
v. i Bleiweis.

Slovo o dramatickém ped-
nesu. Od J. Kuffnera XIV
262.

Slovo o našem národním di-

vadle. Od dr. O. Hostin-
ského XIII 1134.

Slunce v. O sluneném.
tSlušný J. XIII 456.

tSmetana Bedich. Od E.

Krušnohorské XIV 5.53;

*BramhoiXV803;*er-
tova stna XIV 179; *Dv
vdovy XV 802; *Libu8e
XI 642; XIV 87, 1100;
* Prodaná nevsta XV 804;

Tajemství XV 803 ; v. i

XII 126; XV 635, 801.

Smith L. XI 231.

Sinole Jan Arnošt. Od M.
, Hórnika XIV 755.

Smolík, *Památky XII 84
Šmolka František. Od J.

Arbesa XIV 1, 137, 308.

Smrt a závr Joachima Bar-
randea. Od J. Koenského
XIII 1014.

Smrt krále Sigmunda. Bá-
se A. Heydukn XI 59.

Snm eský Xn 288, 380,

1048, 1142; XHI 566,

852; XIV 92, 935, 1046,

1143; *Snmy eské XII

89; XV 849.

Snmovna panská XV 285,

287.

Sobotka, * Kratochvilná hi-

storie XV 562, 856; v. i

xn 492.

Socialismus v. Novjší u-

ení.
Sociologie v. O sociologii.

Sokol A. H.* XI 367, 1049;
XII 570.

Sokrates XV 237, 240.

Solovjev N. XIII 724.

Sopky v. O píinách.
Soucit. Báse E. Miiov-

ského XIV 1003.

Soukenictví v. Liberecké.
Soukup XV 946.

Spee von P>idr.* XI 21.

Spencer II. XV 61, 120,

124, 129.

Spinoza XV 245, 246, 402,

406, 1056.

Spirk A. xn 814.

Spljet XII 8.5, 1145.

Spolenost nauk v. O po-

átcích.
Spolek k vydávání písem-

ných památek XV 859.

Srbská národnos v Dolní

Lužici. Od H. Máchala
XV 765; v. i XIII 1075,

1076.

Srbsko XII 382,665, 1026,

1145; XIII 86, 955; XIV
379; XV 566; v. i Da-
nii.

Sreznvský J. XII 71, 372.

Stach V. XIV 272, 516.

Stankovský* XI 188, 278,

368; XV 472.

Stará korouhev. Báse A.

E. Mužíka XV 436.

Stará panna. Báse A. Hey-
duka XV 69.

tStárek J. N. XIV 464.

Starokesanské umní XV
808.

Starý, *Z arény žití XIV
955.

Starý vlastenec. Báse od
O. ervinky XI 893.

Stašek, *Smlouva s lich-

váem XI 367; *Z doby
tábor XV 180.

Statistika v. Ke statistice.

Vzrst.
Stavitelství v. Architektura.

Stefan L. XV 267, 642.

Stepling J. XII 662; XTV
960.

Stewart XV 287, 1069.

StógerXII891;XVl61,162.
Strachovský J. XV 167.

Stoikové XV 243.

Strakatý K. XV 154; XV
157.

Stráneka, *Z našeho lidu

XIII 94, 96.

Strnad A. XIV 960.

Strnad J.* XIII 1035; XV
854.

Stroje v. Panství.

Strossmayer J. Xn 762.

Stroupežnický, *erné duše
XII 753 ;*Lidé smšníXV
279; *Paní mincmistrová
XV 536; *Rozmarné hi-

storky XII 570; *Synové
grafitového rytíe XII 571;
Triumfy vdy XIV 560

;

*VelkýsenXV362;*Zvi-
kovskv rarášek XIII 835

;

v. i XÍII 1129; XV 1104.

Studnika, *Všeobecný ze-

mpis XII 93; XIII 1040;
v. i XI 188.

Stwosz Vít. Od K. Adámka
XIV 801, 1005.

Styka J. XV 640.

Sudan XIV 258, 382, 938;
XV 287, 567, 568.

Suez XII 859, 1052; XIV
258, 418.

Sugsv hoák XI 92.

Suchovo-Kobylin XIII 726.

Suk, *Nový poup XII 177.

Supplenti v. Ko statistice.

Sušil F. XII 489, 935, 936.

Svatba knížete Vladimíra.

Z Knížecích zpv F,

Kvapila xn 809.

Svatba Litomická. Novela
V. Beneše Tebizského
XII 905, 989, 1102.

Svt divadelní Xni 1128.

Svtlá K. xn 567, 1044;
XIV 277, 862.

Svtlo elektrické XI 91 ; v.

i O sluneném.
Svtozor ŠafaíkvXV 385.

Swiderski L. XH 649.

Svigtochovski A. XH 650.
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Svoboda F. XII 472.
Svoboda K. XV^ 64G.
Svoboda F. X.* XII I ;]G7.

Svoboda Y. A. XII 491, 494:
Xm 141; XV 161.

Svroves XIII 985.
Sýkora, *Návod ke zkou-
škám potravin XII 178.

Szujski J. XIII 458.
Szwoynický R. XV 040.

S.

Šafaík P. J. XI 566: XII
281, 282, 372, 487, 815,
861 ; xm 141, 142, 209,
325, 331 ; XIV 270, 290,
971; XV 52, 154, 385,

, 585, 594.

Safank V., *Rukov che-
. uiie XII 176.

Safaovic F. XV 265, 645.
Šafránek, *0 pohebišti a
podob Prokopa Holého

, Xn 89.

Šamberk, *Divadelní vlak
XV 471; "Jedenácté pi-
kázání XI 367; *Josef
Kajetán Tyl XII 468, 749,
752 ;Xm 80; *Karel Ha-
vlíek XIV 763; *Pala-
ckého tída XIV 763;
*Podskalák XIII 81 ;* Ro-
dinná vojna XI 367; v.

, i XV 374.
Sedrin XH 269.
Šebele, *Básné XIV 571.
Sebnr, ^Technologické pí-
,spvky XII 178.

fSembera Alois Vojtch. Od
F enského XII 481 ; v.

i XI 566; XII 469, 838,
961; XIV 464; XV 577.

Sembera F., *Djinv stedo-
vké XII 83, 84; XIII

. 1029.

Šenoa August. Od J. Hudce
, xn 193.

Sercl, *Z oboru jizykozpv tu

^ xn 566.

Šimáek: U hrobu Fr. Ši-
ináka. Od V. Vlka XV

, 530; v. i XV 1112.
Simáek J., *eské vinaství
. XII 177.

Simáek M., *Z kroniky
, chudých XV 837.
Simek J., *0 stezce Trste-

nické XV 757.
Šimek L. XV 88.

Šipka Xn 765.
Šír, *Cizopasníci XI 190.

Škába, *Na cest kížové
XV 558.

Škampa, *Malby a písn
, XIV 70.

Škarda J. XII 76, 751

;

,XIV 88.

fŠkoda Jakub XV 1115.

Škoda Josef. Od dr. E. AI-
berta XH 120.

Školy v. Boj o eštinu,
Cechoslované, Ke sta-
tistice, Universita, Ú-
stední, v. i XH 1143:
xm 953; XIV 1051,
1144.

Škroup František. Od dr.

O. Hostinského XV 71,

, 149; v. i xn 466
Slesvicko XIII 964.
Sniilovský A. V. Od P. So-

botky xm 735, 797; v.

i XI 169, 376; Xm 95
278; XV 79, 189.

Šnajdauf, *Intiraní listy XII
^ 173, 174; v. i xm 92.
Snirch XIV 160, 245.
Šolc, *Xárodnos XH 82.

Špachta, *Mluvnice polská
^ xn 566.

Španlsko XII 189; Xm
956; XV 347, 352, 955,
(malíství) XV 1010.

*Spatný F. xm 765.
Špažinský XIII 727.
Šrám, *Okres eskoskalicky
Xni 38 ).

tSrámek J. XIV 1143.

Štpánek J. XH 890 ; XHI
1134; XV 74, 77, 154.

Štítný XI 285; XHI 1040.
Štokholm XII 249.
Štolba, *Americké povídky
xn 374; xm 284; *x\a
Skandinávském severu
xm 1040; *Osud xm
2-<l; *Tvrdé palice XI
1048.

Štorch K. XII 282 ; XV 385,
395.

Štulc Vácslav. Od F. en-
ského XV 51; v. i XI
879; XII >20, 931; Xm
773, 801.

Stuudisté xm 870.
Štúr xn 372; XHI 753,

1122.

Štýrsko XHI 568; XV 381,
667.

Šubert, *echy Xm 282;
XIV 369; Král Jií XI
374 ;*Xárodní divadlo XI
1144; *Petr VokXI366;
xn 841 ; *Probuzenci Xn
749, 752, 841 ; *První rok
v nár. divadle XV 360;
*Zajetí krále Vácslava
XII 278 ;

*'/j eského jihu
xm 284, 375; v. i XI
188; xm 283, 1129,
1130; XIV 88.

Svatka XI 229.

Švédsko v. Laponci, Výlet.

T.

Taaffe XII 186, 187, 286,
288, 381 ; XIV 282, 288,
478; XV 381, 382, 383.

Tabákový monopol XII 666.
Tábor. Povst od O. er-
vinky XIX 932, 983.

Tadra F. *Xn 91 ; XIII 383.
Tanec XIV 241.
Tatry XI 79.

Telefon XI 89.

Teplo v. O píináth, O
slunením.

Terst XII 187, 856, 1051

;

xm 953 ; XV 667.
Tesánek J. XIV 960.
fTesa F. XV 1114.
Tesa L. XSY 570.
Tetens XV 1056.

Teuber, *Geschichte Mil
1131.

Thales XV 237.

Thára K. I. XH 697; \in
1134; XIV 272.

Thám V. XI25;Xm 1134.
Thille a enský, *Válka
eská xn 86.

Thomayer v. Jamot; v. i

XI 189 ; xn 852.
Thomé xm 1139.
Thrákiev. Rylský, Ze Svaté,
Z Východní.

'Ihun F. xn 287.

ThunL XI879; Xm857;
XIV 1050.

Tieftrunk, *Djiny Matice
XII 370; xm 372.

Tichý, *V boui a klidu
XIV 190.

Timon XV 243.

Tisza XIII 954; XIV 479,
936, 1144.

Tkalcovství v. Panství ; v'

i xm 250.
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Tolstoj D. A. XII 665.

Tolstoj L. N. Xn 269.

Tomášík XV 158.

Tomek V. V., *Djc' krá-

lovství eského XV 762

;

*Djepis Prahy XII 81;
Xin 1047; XV 754;
*Místopisné pamti Hrad-
ce Králové XV 755 ; *Pí-
bhy kláštera a msta
Police XII 86; v. i XI
17; xn 663, 1049; XIII

773, 1039, XV 677.

Tomiek J. S. XUl 203;
XIV 469.

Tonkin a dležitost jeho
pro obchod svtový. Od
J. Kopeckého XIV 493;
v. i XIII 956; XIV 384;
XV 285, 570, 571, 572,

953.

Tonner, * Vypravování d-
jin domácích XII 86; v.

i XII 381; XV 382.

Touha. Báse J. Jakubce
XUl 654.

Továrny v. Panství.

Traginos XV 1070.

Tramway elektrická XII
1138.

Trebizonda. Od J. Wúnsche
XIII 606.

Trní a rže. Báse F. Ky-
selého xn 219.

Trnka F. D. XII 469.

fTrnobranský V. XIII 453

;

*Spisy XIV 188, 568.

'l"ri;ovo XII 865.

Truhlá, *Urbá XU 90.

Truml)all J. XH 593.

Tebízský v. Beneš.

Tulka J. XIV 162; XV 173.

Tma, *Djinné charaktery

XII 95; *Kare] Havlíek
XIV 85; *Potlaený ná-

rod Xm 384.

Tunely XI 95, 96.

Turecko v. Bosna, Generál,

Pevrat, Rozhledy v d-
jinách souasných, Ilyl-

ský. Trebizonda, Z Vý-
chodní, Kníže, Ze Svaté,

Vladyka.
Turgenév Ivan Sergjevi.
Od J. Hrubého XIV 13,

193, 321; v. i XII 266;
XV 364, 618.

Turnovský. *0 život a p-
sobení J. K. Tyla XI
760; *Povídky XIV 82;
*Z naší doby XTV 953;

*Z potulného života XII
1045.

Týdea na ostrov Ischii.

Od F. Velišského XIII
823

TylJ.K. XI 185, 186,277;
XII 890, 1045; XIH 62,

95, 134, 203, 204. 210,

452; XIV 28, 190; XV
70, 78, 155, 157, 161,

387.

Tyrš Miroslav Dr. Od F.

enského XIV 861; v. i

Sbírky, Upomínky.

U.

U cesty. Idyla St. Mráza
xn 6-29.

Uitelstvo v. Školy.

Uhry XU 188, 1U51 ; XIH
172, 954, 955; XIV 96,

478, 479, 936, 1047; XV
381; v. i Maai.

Ultima Thule. Báse A. E.

3Iužíka^XY 1117.

Umní v. Ceskost, Národní,

Praha a Mnichov, Sbírky,

Stwosz, Výstava.

U nás doma. Báse J. Že-

ranovského XIV 1045.

Ungar K. R. XI 671 ; XH
696; XIV 961.

Universita eská XII 181,

186, 285, 663; XIH 284,

761, 1048; XV 675, 676.

U pluhu. Báse A. Hey-
duka XV 735.

Upomínka na Miroslava

Tyráe. Od F. Zákrejse

XIV 969, 1058.

Ústední Matice školská

XH 183.

Vacek F. A. XIV 466.

Vacek F., *Pamti msta
Velvar XIH 1036.

Václavek, *Djiny Vsetína

XII 88.

Vajanský v. Hurbau.
Valašská svatba. Báse J.

Kalasa XIV 202, 334.

Vališ F. XV 950.

Váa J.* XH 92 ;XHI 1037.

Vanura J. XV 855.

Vanek, Kížové áry XI
572.

fVank F. XIV 1142.

Vank N. XH 707.

tVaníek A. XHI 750.

Vašek A. 566; XII 489,

490, 493.

Vávra J., *Cvlindr XI 369.

Vávra V. XII 473; XHI
201; XV 369.

V cizích službách. Od A.
Jiráska xm 1, li 2, 216,

289, 426, 481, 592, 705,

^804, 874.

Veer. Báse F. Táborského
XIH 143.

tVeea J. XHI 755.

Vejdovský xn 854.

Velišský v. Niederle.

Vendové XIH 1076.

Ve prospch eského tení
XII 157.

Ves v. eská ves. Listy.

Veselský, *Persekuce Hory
Kutné xn 88.

Veselý, *Cernohorci XI
1046.

Vesnika hoí. Báse E.

Miiovského XV 365.

Vesuv XI 114.

Véšín J. XV 648.

Veteráni ruského románu.
Od J. Mikše XH 0(i.

Veverka, *0d hvzd až do
lna zem XIV 569.

Veverková H. XIH 454.

Ve vlaku. Báse E. Miiov-
ského XIV 394.

Víde v. Cechoslované,

Kajdí, Rozhledy v dji-

nách souasných.
Vilímek J. XV -.66.

tVillani K. M. XIH 451.

Vinaický Karel Alo.js. Od
J. Šafránka XIV 289,

515; V. i XI 875; XH
820; xm 208; XV 179.

Vischer P. XIV 1005, 1007.

tVítek J. J. XII 1141.

Vítková L. XII 567.

Vladyka i básník erné
Hory. Od J. Hudce XIV
622.

Vlach, *Národopis XII 93

;

XIH 1043; v. i Helfert.

Vlasák, *OkresD brokralo-

vický XV 853.

Vlasti. Báse A. "E. Mužíka
XIV 1116.

*Vlastimil, asopis XV 386.

Vlastní životopis Františka

Palackého. Z jeho poz-
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stálosti od M. ervinkové
XV 575.

Vlek J., ^Literatura na
Slovensku XI 762.

Vlek V., *Lipany XI 647

;

XII 749, 752, 753; *Po
plnoci XIII í)5,- *Ve
jménu božím XIV 80;
*Zlato v ohni XIII 279;
v. i XI 187; XIV 190.

Vinaství v. Panství.

Vltava XI 222, 224; XIV
1112, 1113.

Vocel J. E. XII 817, 820;
XIV 30.

Voda XI 218, 219, 221;

Xm 174, 176; XV 862.

Vodní cesty v echách. Od
. Hevery XIV lili.

Voigt M. XIV 961.

Vorel J. XIV 515.

Votruba J.* XIII 913.

tVrána F. M. XII 839;
*Nad proudem žití XII
174.

Vrchlický, *Co život dal

XIII 275 ; *Drahomíra
XII 749, 752; XHI 62;
*Hilari.u XII 170; *Ju-

lian XV 533; *Legenda
o sv. Prokopu XIV 369

;

*Noc na Karlštein XIV
659 ; *Nové básn epické

XI 270; *Pantheon XIV
369; ^Perspektivy XV
271 ; *Poutí k Eldoradu
XII 172;*SfinxXIV371;
*Smrt Odyssea XIII 655

;

*Staré zvsti XIV 70,

369; *V sud Diogena
XIII 663 ; v. i Xn 931

;

xm 91, 288; XV 367,

370, .S71, 372, 620, 1109.

Trátko XV 210.

Vrzal a Janke, *Fidlovaka
XV 473.

Vtip XV 1071.

Vydra St. XI 671; XII
662.

Výlet do Skandinávie. Od
J. Koenského XII 44,

127, 239, 341.

Výpravná prosa. Posudky
F. Schulze XI 185, 27tí,

373, 474; XII 275, 374.
— Posudky F. Bílého
XII 567.- 652, 1037; XIII
92, 276, 472, 556, 1043;
XIV 79, 274, 453, 661,

948; XV 184, 278, 554,
748.

Výstava krasoumné jednoty
v Rudolfin. Od R. Tyr-
šové XV 639. — Výstava
v Moskv xn 763.

Vyšehrad XIII 857.

Vzájemnost slovanská v.

O nkterých.
Vzdlanost v. Ke statistice.

V zerai Feák. Z cest J.

Wúnsche XII 405.

Vzrst eských mst. Od
V. Krupky XHI 243, 414.

W.

Wagner A. XIV 161 ; XV
89, 409.

Wagner R. XV 618. 790.

fWaldau A. XE 471.

Wallace, *Rusové doma XII
92.

Warreoová M. XII 593.

Weber, baron XII 185, 187.

Weilen, *I)rahómína XIII

67.

Weitlof J. XIII 205.

WenzigJ.XI879;XIV295.
Whitman W. XH 597.

Whittier J. G. XH 596.

Whvmper XI 227.

Wiehl A. XV 84.

Wielopolský A. I. XIII 931.

957.

Wiesitowski L. XV 041.

Wijkander, *Berta XV 368.

Wildbrandt, *GrakchusXn
842.

Wilhelm F. XI 767.

Wilson XV 288.

Wilzzyski A. XHI 255.

Wisniowski S. XHI 256.

Wojsiechowski J. XII 650.

Wolíf K. F. XIV 575, 779;
XV 248, 1063.

Wolseley XV 287, 288. 569.

Wratislav A. H. XIII 1038.

Wurmbrand XIV 282, 284.

Wiinsch, *Po souši a po
moH XI 478.

Xenofanes XV 239.

Xerxes XIV 417.

Z.

Za ddictvím. Povídka od
F. Heritesa XII 139, 220,

329, 428, 520.

Zagórski V XII 479.

Záhada zákonnosti a vol-

nosti. Od F. X. Procházky
XV 237, 396.

tZahorlov XIH 456.

Zahradník V. XI 879.

Zahrady v. O botanických.
Zach J.* XIII 377 ; XV 854.

Zacharjasiewicz J. XIII 181

.

Zákrejs, *ervenobílá sto-

listkaXm 1131; *Mezi-
národní nevsty XII 1044;
*.Novelky XIII 561.

Zalewski K. XII 645, 650.

Za mvšlenkou. Báse J. Ja-
kubce XII 629.

Za nedle. Báse A. Iley-

duka XX 1031.

Zap, *Cesl<omor. kron'ka
xn 86 ; xm 1032 ; v. i

xm 203.

fZátka J. XII 471.

Za víru a volnos. Báse
A. Heyduka XI 177, 232,

331, 400, 512, 605, 708,

779.

Z básní Fr. S. Procházky
XV 1047.

Z básnictví polske'ho. Od
F. Kvapila XH 475, 645.

Z eského divadla. Od V,
V. Zeleného XI 1046.

Z djin rodiny Hodjovsk.
Od J. Jireka XIII 973.

Z djin rostlinstva. Od dr.

A. Hansgirga XI 833.

Zdravotnictví Xni 176.

Z duchovní dílny našeho
lidu. Od F. Bartoše XI
556, 735, 934, 1087.

Zeberer J. XIV 966.

Zeidler A. Xn 816, 820.

Zeiner, *Msta (Js tipamátky
XII 87.

Zeithammer A. O. XII 287,

380, 381; Xin 856; XV
380.

Zeithamer . XI 670, 770.

Zelený V. Xm 801; XV
377.

Zeman v. Stašek.

Zempis v. Cestopis, Djiny,
Kapitola, Nové, Orlické,

Rozhledy, Vodní.

Zemtesení v. O píinách.
Zeno XV 239, 242.

Z epigram A. V. Šmilov-
ského XIII 719.

Ze Svaté Hory Athonské.
Vypravuje mnich Sáva
Ghílandarec XIV 415,
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481, 593; v. i Xlli UOl

;

XV 1114.

Zeyer, *Dobrodružství Ma-
(Irány XIII 92; *Fanta-

stické povídky XIII 559;
*Gompai a Komurasaki
XV 554; *Griselda XIV
73; *Novely XIV 662;
*Poesie XIV 375 ; *Komán
o vrném pátelství XI
384 ; *Stará historie XIII

81, 1017; *Sulamit XIH
1017; v. i XI 188; XIV
68

Ze znlek Shakespearových.
Pel. F. Z>oMc;mXI1036.

Ziegler J. L. XII 957.

Zicliski K. Xm 258.

Zima, *Z poháru mládí XV
276.

Zimmermann XII 706, 708,

813; xm 128.

Zimní pohádka. Báse J.

Jakubce XII 112, 200.

Zimní saisona ruského di-

vadla. Od J. Mikše Xin
721

Zítek, stavitel XIV 159 ; XV
83.

Z knihy „Oblak". Básn
J. Kalusa XV 79.

Z knihy Zlatá kídla od F.

Kvapila xm 535.

Z krajin polárních. Od dr.

J. Vlacha XI 926.

Zlobický J. XII 699.

*Z našich a cizích vlastí

xm 283, 1042.

Znlky Šumavské. Od A.

Heyduka XIII 18.

Z nového Bulharska. Od dr.

K. J. Jireka XI 885,

481 ; v. i Bulharsko.

Zpvohra eská XII 463;

XIV 175, 1098; XV 791;

v. i Škroup

Z politické innosti kardi-

nála Schwarzenberga. Od
A. Bezka XV 669; v. i.

XV 950.

Z pouti slovenské. Báse
F. Táborského XIII 38.

*Zprávy spolku architekt
XV 939.

Zungel E.* XV 368.

Zvuky slovanské Legenda
F. Kyselého XIV 113.

Z Východní Rumelie. Od
dr. K. J. Jireka XII 385,

497, 575, 669, 765, 865,
962.

Z vypravování staré že-

brácky. Od K. Svtlé XIV
27, 1Í8, 211.

Zák P. V. XII 469.

*Žaltá Wittenberský XI
567.

Železaice XI 94; XIU 285;
XV 283, 565.

ŽeníšekXIVl63, 165, 186,

245; XV 170, 266.

Židé v Uhrách XIII 955.

Životopis XIV 84, 270

I



Obsah dílu druhého.

Str.

Vlastní životopis Františka Palackého. Z jeho pozstalosti vydává Marie

ervinková Biegrová 575

Nad kronikou Slavie. Jubilejní báse na rok 1885 od Frant. Kyselého . . 596

Cabakúr. Z cest Josefa WUnsche 604, 678

Viktor Hugo. Podává František Zákrejs 618

Sbírky Tyršovy. Prvodní pednáška k jich výstav od A. Turka. 623, 808, 912, 993

Pohádká. Báse od Adolfa Heyduka 633

Pavel Kížkovský. Podává V. V. Zelený 634

Výstava krasoumné jednoty v Rudolfín. Píše ^ \x Tyršova 639

Samohrady. Román od Vácslava Vlka. Kniha H«lí. 650, 736, 820, 923, 1031, 1118

Pan profesor. Báse od V. K. Eaisa 663

Rozhledy v djinách souasných. Píše J. J. Toušimský 665, 949

Z politické innosti kardinála Schwarzenberga. Napsal prof. dr. A. Bezek 669

Listy z ruské vesnice. Píše H. Jaroš. IV, Na panském poli 698

Praha a Mnichov. Od prof. Jana Šafránka 720, 887

U pluhu. Báse od Adolfa Heyduka 735

Nové písemnictví:

Výpravná prosa. Posuzuje Frant. Bílý 748

Djepis a zempis. Posuzují dr. /. Kalousek a dr. A. Bezék . . 753, 848

Básn. Posuzuje František Zákr^s 835

Práce technické. Posuzuje Lad. Hajniš 939

Srbská národnost v Dolní Lužici. Napsal Hanuš Máchal 765

Kdo s koho? Kulturní obrázky, kreslí dr. Z. Winter . . . 774, 895, 957, 1073

Otec. Báse od Františka Chalupy 785

eská zpvohra. Zpráva V. V. Zeleného 791

Kamenický ddeek. Báse od Adolfa Heyduka 819

Boží muka. Báse od Emanuela Miriovského 838

Noc. Báse od Stan. Jizerské 834



Str.

Láska. Báse od Otakara ervinky 834

O sluneném teple a svtle. Píše prof. dr. Aug. Seydler 861

Na rybníce. Povídka z kraje ve verších od Josefa Jakubce. . .876, 983, 1087

Ddekv kanárek. Báse od Adolfa Heyduka 923

Prosba. Báse od M. A. Šimáka 939

Ke statistice vzdlanosti v Rakousku. Nový píspvek. Od F. I. Lema. . 971

O národním smýšlení Královédvorských epik. Ukázka obrany Eukopisu

Královédvorského, kterou chystá prof. Martin Hattala 1013

Za nedle. Báse od Adolfa Heyduka 1031

Z básní Františka S. Procházky 1047

Pevrat ve Východní Rumelii. Píše /. J. Touhmský 1049, 1133

Palacký jako filosof. Píspvkem k djinám filosofie v echách a eského

probuzení napsal Leander ech 1053

eská inohra. Podává František Zákrejs 1103

erstvé rovy eské. Píše setník prof. Ferd. enský. (Frant Chvostek,

Ant. Pastrnek, Ludv. Kraus, Jan Desolda, Frant. Heyduk, Frant. Ší-

máek, Vend. Griinwald, Jos. Ježek, Leop. Geitler, Frant. Tesa,

Jos. Kouba, Jakub Škoda, JiH Czarda, Fr. Kotek) 1110

O pouti. Báse od Adolfa Heyduka 1116

Mateská e. Báse od V. K. Raisa 1116

Ultima Thule. Báse od Aug. E. Muzika 1117

Ukazovatel k roníkm XI.—XV. Osvty (1881—1885). Sestavil Fr. Bakovský 1141
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